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Mensagem Urbi et Orbi:
“Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida”

Natal de 2019
«O povo que andava nas trevas viu uma grande luz» (Is 9,1).
Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!
Nesta noite, do ventre da mãe Igreja, nasceu de novo o Filho de Deus feito homem. 

O seu nome é Jesus, que significa Deus salva. O Pai, Amor eterno e infinito, enviou-O ao 
mundo, não para condenar o mundo, mas para o salvar (cf. Jo 3, 17). O Pai no-Lo deu, 
com imensa misericórdia; deu-O para todos; deu-O para sempre. E Ele nasceu como uma 
chamazinha acesa na escuridão e no frio da noite.

Aquele Menino, nascido da Virgem Maria, é a Palavra de Deus que Se fez carne; 
a Palavra que guiou o coração e os passos de Abraão rumo à terra prometida, e continua 
a atrair aqueles que confiam nas promessas de Deus; a Palavra que guiou os judeus no 
caminho desde a escravidão à liberdade, e continua a chamar os escravos de todos os 
tempos, incluindo os de hoje, para sairem das suas prisões. É Palavra mais luminosa do 
que o sol, encarnada num pequenino filho de homem, Jesus, luz do mundo.

Por isso, o profeta exclama: «O povo que andava nas trevas viu uma grande luz» 
(Is 9,1). É verdade que há trevas nos corações humanos, mas é maior a luz de Cristo; há 
trevas nas relações pessoais, familiares, sociais, mas é maior a luz de Cristo; há trevas nos 
conflitos económicos, geopolíticos e ecológicos, mas é maior a luz de Cristo.

Que Jesus Cristo seja luz para tantas crianças que padecem a guerra e os conflitos 
no Médio Oriente e em vários países do mundo; seja conforto para o amado povo sírio, 
ainda sem o fim à vista das hostilidades que dilaceraram o país nesta década; sacuda 
as consciências dos homens de boa vontade; inspire os governantes e a comunidade 
internacional, para encontrar soluções que garantam a segurança e a convivência pacífica 
dos povos da Região e ponham termo aos seus sofrimentos; seja sustentáculo para o povo 
libanês, para poder sair da crise atual e redescobrir a sua vocação de ser mensagem de 
liberdade e coexistência harmoniosa para todos.

Que o Senhor Jesus seja luz para a Terra Santa, onde Ele nasceu, Salvador do 
homem, e onde continua a expectativa de tantos que, apesar de cansados mas sem se 
perder de ânimo, aguardam dias de paz, segurança e prosperidade; seja consolação para 
o Iraque, atravessado por tensões sociais, e para o Iémen, provado por uma grave crise 
humanitária.

Que o Menino pequerrucho de Belém seja esperança para todo o continente 
americano, onde várias nações estão a atravessar um período de convulsões sociais e 
políticas; revigore o querido povo venezuelano, longamente provado por tensões políticas 
e sociais, e não lhe deixe faltar a ajuda de que precisa; abençoe os esforços de quantos 
se empenham em favorecer a justiça e a reconciliação e trabalham para superar as várias 
crises e as inúmeras formas de pobreza que ofendem a dignidade de cada pessoa.
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Que o Redentor do mundo seja luz para a querida Ucrânia, que aspira por soluções 
concretas para uma paz duradoura.

Que o Senhor recém-nascido seja luz para os povos da África, onde perduram 
situações sociais e políticas que, frequentemente, obrigam as pessoas a emigrar, privando-
as duma casa e duma família; haja paz para a população que vive nas regiões orientais da 
República Democrática do Congo, martirizada por conflitos persistentes; seja conforto 
para quantos padecem por causa das violências, calamidades naturais ou emergências 
sanitárias; dê consolação a todos os perseguidos por causa da sua fé religiosa, especialmente 
os missionários e os fiéis sequestrados, e para quantos são vítimas de ataques de grupos 
extremistas, sobretudo no Burkina Faso, Mali, Níger e Nigéria.

Que o Filho de Deus, descido do Céu à terra, seja defesa e amparo para todos 
aqueles que, por causa destas e outras injustiças, devem emigrar na esperança duma 
vida segura. É a injustiça que os obriga a atravessar desertos e mares, transformados em 
cemitérios; é a injustiça que os obriga a suportar abusos indescritíveis, escravidões de 
todo o género e torturas em campos de detenção desumanos; é a injustiça que os repele 
de lugares onde poderiam ter a esperança duma vida digna e lhes faz encontrar muros de 
indiferença.

Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Enterneça o nosso 
coração frequentemente endurecido e egoísta e nos torne instrumentos do seu amor. 
Através dos nossos pobres rostos, dê o seu sorriso às crianças de todo o mundo: às crianças 
abandonadas e a quantas sofreram violências. Através das nossas frágeis mãos, vista os 
pobres que não têm nada para se cobrir, dê o pão aos famintos, cuide dos enfermos. Pela 
nossa frágil companhia, esteja próximo das pessoas idosas e de quantas vivem sozinhas, 
dos migrantes e dos marginalizados. Neste dia de festa, dê a todos a sua ternura e ilumine 
as trevas deste mundo.

Fonte: Vatican News

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS FUNCIONÁRIOS 
DA SANTA SÉ  DO ESTADO DA CIDADE DO 

VATICANO  POR OCASIÃO DAS FELICITAÇÕES DE 
NATAL 

 Sala Paulo VI, sábado, 21 de dezembro de 2019
Caros irmãos e irmãs, bom dia!
Estou feliz por vos receber neste encontro natalício. Agradeço-vos por terdes 

vindo, também com os vossos familiares. Obrigado! 
Desta vez resumo os meus votos numa palavra: sorriso.
Inspiro-me num dos últimos países que visitei no mês passado: a Tailândia. É 

chamado o país do sorriso, porque lá as pessoas são muito sorridentes, têm uma gentileza 
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Advento/Ano B – 06.12.2020 

 - Com esperança e solidariedade, reparar o caminho para o Senhor que vem a nós 
 - Campanha p/ a Evang.: “É tempo de Cuidar da Evang.” - “Conheceis a generosidade de 
Cristo” (2 Cor 8,9)  
  Cor litúrgica: ROXA             Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS              www.diocesedeerexim.rg.br

1. RITOS INICIAIS
A(Nº 417) 1. Vinde de novo, Senhor, vinde ........
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da vida, que nos enche de alegria, na esperança da vinda 

do Salvador, pela força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 2ª vela da coroa do Advento [branca, paz, profe-

tas-Isaías] enquanto o D. diz)
D. Nesta preparação ao Natal, o Senhor nos ajude a aguardá-lo numa vida pura e em paz! 
A.(nº409) 2. A segunda vela acesa / vem a vida clarear....

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: O Senhor sempre vem a nós ajudando-nos a caminhar firmes na esperança, 

especialmente nos momentos difíceis, como os da pandemia deste ano. Que Ele 
nos encontre vigilantes e prontos para acolhê-lo. Assim, o dom da paz e da salva-
ção que Ele oferece nos dará novo vigor no compromisso com o Evangelho, como 
lembra a Campanha para a Evangelização.

D. (Imac. Conc. de Maria, terça-feira / Dia Univ. dos Dir. Humanos, quinta-feira /...) 

Pedido de perdão
D. Atendendo aos apelos de Deus, no espírito do advento, reconheçamos nossas 

faltas e humildes e confiantes, imploremos o seu perdão, a fim de que nos encontre 
preparados para acolhê-lo e construindo o novo céu e a nova terra que esperamos.

L. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade e nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 
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D. OREMOS. Ó Deus, todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedi-
mos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do 
vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitu-
de de sua vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Adv. B, Paulinas-Paulus, p. 372-375)
Anim.: Pelos profetas, Deus orientou o povo a preparar a vinda do Messias, aquele 

que batizaria com o Espírito Santo.
 
1ª Leitura: Is 40,1-5.9-11

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

para o seu povo e seus amigos,* para os que voltam ao Senhor seu coração. - Está 
perto a salvação dos que o temem,* e a glória habitará em nossa terra.

2. - A verdade e o amor se encontrarão,* a justiça e a paz se abraçarão; - da terra 
brotará a fidelidade,* e a justiça olhará dos altos céus.

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

2ª Leitura: 2Pd 3,8-14

Evangelho: Mc 1,1-8
A. Aleluia...
L. Preparai o caminho do Senhor; endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a 

salvação do nosso Deus. 
A. Aleluia...
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
 A proximidade do Natal nos convida a uma atitude de atenção e de 

preparação para a chegada do Menino Deus. Por isso, Advento é espera, expectati-
va. A melhor forma de prepararmos o Natal é enchendo nosso coração de esperança 
e sendo solidários. 
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O 2º Domingo do Advento é marcado por João Batista. João prega um batis-
mo de conversão e convida a prepararmos os “Caminhos do Senhor”. João não atrai 
para si os olhares. Com grande humildade anuncia e reconhece que o Messias espe-
rado está chegando e que vai trazer um batismo no Espírito Santo. Um batismo não 
de água que apenas limpa, purifica, mas do Espírito Santo que vivifica e consagra. 

Nós, cristãos, pelo batismo adquirimos o jeito profético de Jesus. Seremos 
profetas que denunciam injustiças, mas também capazes de anunciar e testemunhar 
o amor de Deus. João Batista, no Evangelho, pede de nós uma colaboração: prepa-
rar o caminho para que o Senhor possa passar, fazer sua morada em nós, em nossas 
famílias, em nossas comunidades.  A atitude de humildade e de serviço de João 
Batista, diante de Jesus, torna-se modelo e caminho para todos os que desejam cele-
brar o Natal de uma maneira coerente com a fé cristã. João leva uma vida simples, 
humilde, mostrando que para vivermos não precisamos nos afogar no consumismo. 

Se João Batista pedia a conversão para as pessoas da sua época, a situação 
espiritual das pessoas do nosso tempo também pede urgência de conversão. Quando 
as pessoas se afastam dos caminhos de Deus acabam sempre por precipitarem-se 
numa situação de escravidão, provocando a própria infelicidade.

Muitas vezes, somos escravos dos nossos vícios, das nossas teimosias, dos 
nossos egoísmos, das nossas invejas, dos nossos rancores. Neste Advento, o Senhor 
vem para libertar-nos, mas para isso nós devemos preparar os caminhos.

Este não é o primeiro Advento de nossa vida. O Ano Litúrgico se repete 
certamente para nos dizer: vamos começar de novo, com novo ânimo, sem desâni-
mo. Preparar hoje o caminho do Senhor significa continuar acreditando, continuar 
tentando. Crer e tentar de novo. Mesmo em meio ás dificuldades, sofrimentos em 
virtude da Pandemia, nossa esperança com a chegada do Natal nos impulsiona e 
reascende nossa esperança. 

Continuemos nossa caminhada rumo ao Natal, para que as velas que vamos 
acendendo na Coroa do Advento, nos ajudem a iluminar nossa vida e nosso Adven-
to. Que Deus vos abençoe!

                                      Pe. Cleocir Bonetti
                                Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé

Oração dos fiéis
D. Diante da grande provação da pandemia Convid-19 para toda a humanidade, o 

subsídio de Advento da Igreja em nosso Estado nos convida a renovar a esperança. 
Nesta esperança pela certeza de que Deus nunca nos abandona, apresentemos-Lhe 
nossas preces.
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A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
L. 1. Para percorrermos o caminho da conversão e da fé comprovada em obras de 

caridade e de justiça, nós vos pedimos: 
2. Para que a Campanha para a Evangelização nos ajude a encontrar novo ardor mis-

sionário, novos métodos e nova expressão no anúncio e testemunho do Evangelho, 
nós vos pedimos: 

3. Para que a preparação ao Natal faça vencer a violência e crie relações de harmo-
nia e paz entre todos, nós vos pedimos: 

4. Para que nossas crianças e nossos jovens tenham a luz do vosso Espírito e a força 
do vosso amor na escolha e na realização de sua vocação, nós vos pedimos:

5. Por todos os que perderam a esperança e pelos que os consolam, a fim de que 
tenham vossa força, nós vos pedimos: 

6. ... 
D. Pedindo a vocações sacerdotais, religiosas e leigas para a evangelização, rezemos 

com todas as comunidades da Diocese em seu ano jubilar de ouro: 
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com as oferendas do altar, apresentemos a Deus as iniciativas de nossa pre-

paração ao Natal, especialmente os encontros de grupos, animados pela esperança. 
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos....
D. Acolhei, ó Deus, com bondade, nossas humildes preces e dons, e, como não po-

demos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a vossa misericórdia. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria 
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque nos dais este tempo de preparação do Natal 

de vosso Filho, que nos enviais com a força de vosso Espírito para estabelecer a 
justiça, no amor e na verdade.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
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D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia, porque vosso Filho, nascido da Vir-
gem Maria em nossa humanidade, nos une à vossa divindade.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

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

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
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 fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

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

A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

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

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

D. João Batista nos pede: Preparai os caminhos do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo....

Anim.: Com o Pão do Céu que o Senhor nos concede, poderemos andar numa “vida 
pura e sem mancha e em paz”, como nos pede São Paulo.

A. (Nº 413) Ref. /:Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar,/ teu corpo e sangue, 
vida e força vem nos dar.:/

1. A boa nova proclamai com alegria./ Deus vem a nós e ele nos salva e nos 
recria./ E o deserto vai florir e se alegrar./ /:Da terra seca flores, frutos vão 
brotar.:/

2. Eis nosso Deus e ele vem para salvar./ Com sua força vamos juntos cami-
nhar/ e construir um mundo novo e libertado/ /:do egoísmo, da injustiça e do 
pecado.:/

3. Uma voz clama no deserto com vigor:/ “preparai hoje os caminhos do Se-
nhor!”/ Tirai do mundo a violência e ambição/ /:que não nos deixam ver no 
outro um irmão.:/
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4. Distribuí os vossos bens com igualdade,/ fazei da terra germinar fraternida-
de./ O Deus da vida marchará com o seu povo/ /:e homens novos viverão num 
mundo novo.:/

5. Vem, ó Senhor, ouve clamor da tua gente,/ que luta e sofre, porém crê que 
estás presente./ Não abandones os teus filhos, Deus fiel,/ /:porque teu nome é 
Deus Conosco, Emanuel.:/

D. OREMOS. Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus, 
que, pela participação nesta Eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria 
os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e 
do mundo / Vocações / Solenidade da Imaculada Conceição/  Grupos de prepara-
ção ao Natal / Direitos Humanos / superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar 
de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O Senhor nos visita sempre de novo em cada Natal. Que Ele nos encontre 

abertos à sua graça e não fechados em nossos próprios interesses. 
A. (Canto Lit. 2008/17) Ref.: /:Abri as portas ao Salvador,/ Ficai atentos, é o 

Senhor!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus da Vida e da Misericórdia nos ilumine com o Advento do seu Filho, 

em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos. Abençoe-nos Deus onipotente e 
compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. A esperança pela vinda do Senhor vos anime nesta semana; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração da Campanha para a Evangelização 2020:
Bendito sois, Deus da vida,/ auxílio dos pobres e vulneráveis,/ amparo daqueles 

que esperam em vós./ Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização,/  
em meio aos desafios do tempo presente./ Batizados e enviados para anunciar 
a Palavra,/ cuidar da vida e  evangelizar os pobres,/ vivendo em comunidades 
eclesiais missionárias,/ queremos renovar nossa responsabilidade/ com a missão 
da Igreja./ Renovai nossa esperança,/ fortalecei nosso chamado, enviai-nos em 
missão./  Por Jesus Cristo,  na força do Espírito Santo. Amém.
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Coleta para a Evangelização 2020:
Nas comunidades católicas do Rio Grande do Sul, neste ano, em vista da pan-

demia e das celebrações com a participação presencial restrita, as coletas com 
destino prévio (Campanha da  Fraternidade, Terra Santa, Projeto Missionário 
Sul 3-Moçambique e Amazônia, Óbolo de São Pedro, Missões e Campanha para 
a Evangelização) são contempladas pelo valor da guirlanda de Advento-Natal, 
que vem sendo oferecida a todos desde setembro. A doação para esta finalida-
de pode ser feita na secretaria paroquial. Se cada católico/a desse o valor de 1 
guirlanda, R$ 5,00, em cada coleta, seriam R$ 30,00 no ano todo. Poderia ser o 
indicativo do mínimo para ajudar a Igreja, o Papa, as Missões, a Evangelização, 
a Paróquia e o Regional Sul 3 da CNBB. 

Lembretes:
(a confirmar, dependendo da evolução da pandemia e os protocolos sanitários)
- Segunda-feira, às 08h30, reunião do Apostolado da Oração, no Centro Dioce-

sano; 19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no Centro Dioce-
sano.

- Quinta-feira, Dia Universal dos Direitos Humanos.
- Sábado e domingo, reunião da Coordenação Regional da Pastoral da Juventude, 

com início às 8h30, no Centro de Espiritualidade Padre Arturo (CEPA) em São 
Leopoldo/RS; festa de São Roque, dos padroeiros das comunidades e das cape-
linhas na sede paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento (transferida de 
agosto).

- Domingo, 3º do Adv. B, encerramento da Campanha da Evangelização - Festa 
da Padroeira da Paróquia Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim (novena, de 04 
a 12).

Leituras da semana:
dia 07, 2ªf, Sto. Ambrósio: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; dia 08, 3ªf, IMA-

CULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; dia 09, 4ªf, S. João Diego: Is 40,25-31; Sl 102(103); Mt 
11,28-30; dia 10, 5ªf, Sta. Joana Francisca de Chantal: Is 41,13-20; Sl 144(145); 
Mt 11,11-15; dia 11, 6ªf, S. Dâmaso: Is 48-17-19; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Mt 11,16-
19; dia 12, sáb. N. Sra. de Guadalupe, Padroeira da América Latina: Gl 4,4-7; 
Sl 95(96); Lc 1,39-47; dia 13, dom. 3º do Advento:  Is 61,1-2a.10-11; Cânt: Lc 
1,46-48.49-50.53-54; 1Ts 5,16-24; Jo 1,6-8.19-28 (Testemunho de João Batista.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 3º Domingo do Advento/Ano B – 13.12.2020

 - João Batista, voz que clama no deserto, anuncia que o PROMETIDO está no meio de nós 
 - Campanha p/ a Evang.: “É tempo de Cuidar da Evang.” - “Conheceis a generosidade de 
Cristo” (2 Cor 8,9)  
   Cor litúrgica: ROXA            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 414) 1. Senhor, vem salvar teu povo ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor do Pai 

e para a vida fraterna em seu Filho Jesus Cristo, cujo Natal 
preparamos, esteja convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (... motiva acender 3ª vela [rosa, alegria, João Batista] - convite especial à alegria 

pela proximidade do Senhor)
A. (nº. 409) Na terceira vela temos / a esperança a crepitar./ ....

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Em breve, celebraremos o Natal. Intensificando nossa preparação para esta 

grande solenidade, vivemos antecipadamente a alegria do mistério a ser celebrado. 
D. (... Campanha para a Evangelização; encontros de Advento nos grupos – Natal, 

tempo de construir a Paz ...)

Pedido de perdão
D. Abramos o coração à misericórdia do Pai para alcançarmos o perdão de nossas 

faltas, e assim vivermos a alegria de seu amor e participarmos com mais proveito 
desta celebração.  (Pausa)

L. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 

D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervo-
roso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las 
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sempre com intenso júbilo na solene liturgia. PNSrJC. 
A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. B, Paulinas-Paulus, p. 376-378)
Anim.: Na proximidade da celebração do nascimento do Salvador, somos convi-

dados a exultar em Deus e a louvá-lo, bem como a viver conforme ensina João 
Batista, que veio dar testemunho da luz.

1ª Leitura: Is 61,1-2a.10-11
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 
O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu; enviou-me 

para dar a boa-nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção 
para os cativos e a liberdade para os que estão presos; para proclamar o tempo 
da graça do Senhor. Exulto de alegria no Senhor e minh’alma regozija-se em 
meu Deus; ele me vestiu com as vestes da salvação, envolveu-me com o manto 
da justiça e adornou-me como um noivo com sua coroa, ou uma noiva com suas 
joias. Assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, 
assim o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as 
nações. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Cânt. Lc 1,46-48.49-50.53-54
S. A minh’alma se alegra no meu Deus.
A. A minh’alma se alegra no meu Deus.
S. 1. - A minha alma engrandece ao Senhor,* e se alegrou o meu espírito em Deus 

meu Salvador, - pois, ele viu a pequenez de sua serva,* desde agora as gerações 
hão de chamar-me de bendita.

2. - O Poderoso fez por mim maravilhas.* E Santo é o seu nome! - Seu amor, de 
geração em geração,* chega a todos que o respeitam.

3. - De bens saciou os famintos * e despediu, sem nada, os ricos. - Acolheu Israel, 
seu servidor,* fiel ao seu amor. 

2ª Leitura: 1Ts 5,16-24

Evangelho: Jo 1,6-8.19-28
A. Aleluia...
L. O Espírito do Senhor sobre mim fez sua unção, enviou-me aos empobrecidos a 

fazer feliz proclamação. 
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
O 3º Domingo do Advento é marcado pelo tema da alegria gerada pela pro-

ximidade do Natal. É tempo de intensificar nossa esperança e animar quem está 
deprimido e desanimado. Diz o papa: “Um cristão não pode ser triste”. Podemos 
estar tristes, por um ou outro motivo, mas ser triste é diferente.  Ao acendermos a 
terceira vela da coroa do Advento percebemos que o Natal está bem próximo e a 
alegria começa a tomar conta de nosso coração. Desde já antecipamos as alegrias 
do Natal e nosso coração se torna a melhor manjedoura para o Menino Deus nascer.

A Palavra de Deus, dirigida a nós hoje, fala de alegria, de esperança, de 
tempo de graça, da chegada do Messias. Santo Agostinho diz que “a busca de Deus 
é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria”.  Advento é tempo 
de conversão, tempo para preparar os caminhos do Senhor. É assim que João Batista 
começou a preparar os corações humanos para o encontro com o Salvador.

O homem moderno não gosta do tema: converter-se a Deus. Prefere dire-
cionar todas as suas energias para si mesmo e não para Deus. Esta atitude tem con-
seqüências graves. Quebra-se como pessoa, entra em crise e o “stress” tira-lhe a 
serenidade. Em vez de preparar os caminhos, cria barreiras e interrompe o caminho.

No Evangelho, aparecem duas atitudes opostas em relação a Cristo que 
vem: a atitude humilde de João Batista e a atitude orgulhosa dos fariseus. João não 
se anuncia a si mesmo, mas, na sua simplicidade, testemunha a luz que é Cristo. Em 
nossas atividades, sejamos discretos e simples, de modo que as pessoas não vejam 
a nós, mas a mensagem que apresentamos. Os fariseus,  do contrário, fechados em 
sua autossuficiência, não reconhecem a “Luz” que é Jesus. 

Tempo de Advento, além de ser preparação para o Natal, é também tempo 
da “Campanha para a Evangelização”. O objetivo principal desta Campanha é lembrar 
que todos os batizados têm o dever de evangelizar e de colaborar na sustentação das ativi-
dades pastorais da Igreja. Precisamos fazer mais para sustentar a ação evangelizadora da 
nossa Igreja no Brasil a partir de nossos próprios esforços e recursos. A colaboração com 
a Campanha da Evangelização aqui no Rio Grande do Sul está sendo feita através da 
guirlanda de Advento e Natal. Quem não procurou a sua ou mais de uma pode dar 
sua contribuição e fazer chegar à secretaria da Paróquia.

 Que nossa colaboração possa ajudar para que outras pessoas possam, como 
“discípulas e missionárias”, evangelizar onde nós não podemos estar. 

Que o Natal que se aproxima seja uma oportunidade de perdão e um mo-
mento forte de união de todas as comunidades. Que Deus vos abençoe!

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
(--- sugere-se a fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de 

Erexim...)

Oração dos fiéis
D. Na alegre expectativa da proximidade do Natal, com toda a confiança, dirijamos 

a Deus nossas preces.
A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da alegria!
L. 1. Pelos que mais sofrem as consequências da pandemia, a fim de que mantenham 

sua esperança no Senhor e tenham a solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
2. Para que a alegria do Evangelho renove a esperança dos desanimados e deprimi-

dos, nós vos pedimos:
3. Para que os cristãos, com a firmeza de João Batista, testemunhem a verdade e a 

alegria de vossa Palavra, nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias, pelos encontros de preparação ao Natal, construam a 

paz e a transmitam a todos, nós vos pedimos:
5. ...
D. Com todas as comunidades católicas de nosso País, rezemos a oração da Cam-

panha para a Evangelização: Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e 
vulneráveis,/ amparo daqueles que esperam em vós,

A. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização,/ em meio aos desafios 
do tempo presente. 

D. Batizados e enviados para anunciar a Palavra,
A. cuidar da vida e evangelizar os pobres,/ vivendo em comunidades eclesiais 

missionárias,/ queremos renovar nossa responsabilidade/ com a missão da 
Igreja./

 D. Renovai nossa esperança,/
A. fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão./
D. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. 
A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, expressamos nossa gratidão e retribuição a Deus. 
A. (Canto Lit. 2017 e 2008/7) 1. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ revestes o mundo 

da mais fina flor;/ restauras o fraco que a ti se confia/ e junto aos irmãos, em 
paz, o envias.

Ref. /:Ó Deus de universo, és Pai e Senhor,/   por tua bondade, recebe o louvor!:/
3. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ fecundas a terra com vida e amor./ A quem 

aguardava um canto de festa,/ A mesa promete eterna seresta.
D. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar estes dons da nossa devoção, para que, 
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ao celebrarmos vossa Palavra, se realizem em nós as maravilhas da salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque nos dais este tempo de alegre espera pela vinda de vosso Filho 
para celebrarmos o mistério de seu Natal, a fim de que nos encontre vigilantes em 
oração e praticando a justiça. 

A. (Ref. do número 350) Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
D. Nós bendizemos Deus de infinita misericórdia porque enviastes os profetas para 

anunciarem a vinda do Salvador, escolhestes da Virgem de Nazaré para ser sua 
Mãe e fizestes surgir João Batista para mostrá-lo presente em nossa realidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos louvamos porque vosso Filho vem sempre ao nosso encontro na pessoa 

de cada irmão e irmã para que o acolhamos na fé e o testemunhemos no amor sin-
cero, enquanto preparamos o seu Reino.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja 

e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda a humanidade, 
com o Papa ...., com nosso Bispo ...., com nossos(s) padre(s) _________________, 
com os ministros e todos os outros que estão a serviço das comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-

de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, partici-

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor.

A. Amém. 



- 17 -

Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o de 

Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a minis-
tro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. João Batista alertou o povo: no meio de vós está aquele que não conheceis e 
que vem depois de mim. Este é Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo....

Anim.: O fundamento da alegria verdadeira é Cristo, nossa Paz, que se dá a nós em 
alimento na mesa do altar.                                   .

A. (Nº 411) 1. Natal se aproxima, é tempo de amor;/ renasce a esperança de um 
mundo melhor./ Palavras e gestos promovem a paz/ que vem do Deus vivo e 
na terra se faz.

Ref. /:Paz para todos os homens, que lutam de boa vontade.:/
2. Verdade na terra irá ressurgir./ A paz e a justiça, as mãos vão unir./ Enfim o 

Senhor nos dará salvação:/ seremos um povo amigo e irmão.
3. Os pobres que vivem sem pão e sem luz,/ cansados da vida e do peso da cruz,/ 

precisam de nós para erguer-se do chão:/ Natal é a festa da libertação.
4. A paz se promove com luta e vigor;/ não pode ser fruto do medo e temor./ A 

paz é progresso do homem total/ firmado no Cristo seu grande ideal.
D. OREMOS. Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que estes sacramentos 

nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproxi-
mam. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os encontros de preparação ao Natal nos ajudam a conhecer melhor a Cristo 

e a anunciá-lo a todos, testemunhando a alegria do encontro com Ele 
A. (Canto Lit. 2013/12) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre,/ sejam luminosas 

vossas mãos e as mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que no Natal vem visitar a humanidade, faça brotar em nós a justiça, reas-

cenda a alegria, confirme a esperança e fortaleça a comunhão e a fraternidade nas 
famílias e nas comunidades. E que nos abençoe Deus benigno e fonte de amor, 
Pai, Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
D. Alegrai-vos sempre no Senhor que está perto. Ide em paz e que o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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Oração de Advento:
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a esperan-

ça deste povo marcado pela angústia e sofrimento; 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 co-
munidade; vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; 
vinde libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco 
e com os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.

Lembretes: (a confirmar...)
- Sábado e domingo, retiro da Coordenação Diocesana da Pastoral da Juventude, com 

início às 8h, no Santuário Nossa Senhora da Salette em Marcelino Ramos/RS. 
- Domingo, 4º D. Adv. B – 19h, celebração do jubileu de prata de ordenação presbi-

teral do Pe. Valtuir Bolzan, na igreja Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, S. João da Cruz: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27; dia 15, 

3ªf: Sf  3,1-2.9-13; Sl 33(34); Mt 21,28-32; dia 16, 4ªf: Is 45,6b-8.18.21b-25; 
Sl 84(85); Lc 7,19-23; Dia 17, 5ªf: Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17; dia 18, 
6ªf: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24; dia 19, sáb.: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71); 
Lc 1,5-25; dia 20, dom. 4º do Advento: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Rm 
16,25-27; Lc 1,26-38 (Anunciação).

É tempo de cuidar da Evangelização!
Eis o tema da Campanha para a Evangelização deste ano. Motivados pelo lema: 

“Conheceis a generosidade de Cristo” (2 Cor 8,9), queremos renovar nossa cor-
responsabilidade na ação evangelizadora que também necessita de recursos. 
Como Igreja somos comunidade que cuida dos pobres; uma comunidade que 
cuida do anúncio da Palavra; uma comunidade que cuida da vida! 

“Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. O que é isso, 
porém, para tanta gente?” (Jo 6,9). Eis as palavras de André, irmão de Simão 
Pedro, diante da questão apresentada a Filipe na cena da multiplicação dos pães. 
Jesus faz a Felipe um apelo à sua fé diante da multidão necessitada de pão: 
“Onde vamos comprar pão para que estes possam comer?” A multidão que se-
gue Jesus é também por Ele percebida em suas necessidades. Um contexto que 
revela não somente as dificuldades e carências dos irmãos e irmãs, mas também 
a força do sinal que Ele mesmo está prestes a realizar....
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Em princípio não havia dinheiro suficiente que pudesse sanar por completo aquela 
realidade. É aí que surge a figura de um menino com uma quantidade expressiva 
de alimentos em mãos enquanto muitos nada têm. O alimento concentrado nas 
mãos de uma criança nos leva a refletir que muitas vezes o problema da miséria 
e da fome está também no fato de retermos em nossas mãos aquilo que pode ser 
partilhado, e assim, multiplicado. Se nas mãos daquele menino talvez não hou-
vesse o necessário para duas, ou três pessoas, quando não seguramos em nossas 
mãos aquilo que temos e aprendemos a oferecer ao Senhor que nos interpela, a 
partilha acontece revelando o milagre do amor que multiplica a solidariedade. 
Eis o aprendizado: o que em nossas mãos talvez não seja suficiente, se coloca-
mos nas mãos de Deus ele multiplica e nos entrega de volta a fim de também 
partilharmos generosamente com o próximo. 

Assim age uma comunidade que cuida dos pobres: vive unida a seu Senhor e com-
prometida com gestos de caridade vendo no irmão necessitado o próprio Cristo. 
Jesus nos ensina que a solução para o problema da fome e da miséria não está 
somente na quantidade de recursos financeiros que temos, mas sim no dom de 
partilhar, na vida fraterna e solidária. Como nos recorda o Papa Francisco, “No 
meio da crise, uma solidariedade guiada pela fé permite-nos traduzir o amor de 
Deus na nossa cultura globalizada, não construindo torres nem muros – e quan-
tos muros estão a ser construídos hoje – que dividem mas depois desmoronam, 
mas tecendo comunidades e apoiando processos de crescimento verdadeiramen-
te humano e sólido. E nisto ajuda a solidariedade. Faço uma pergunta: penso nas 
necessidades dos outros? Cada qual responda no seu coração.” (Audiência geral 
2/9/2020)  (Do texto-base da Campanha para a Evangelização 2020)

O SINAL ADMIRÁVEL do Presépio, muito amado pelo povo cristão, não cessa de sus-
citar maravilha e enlevo. Representar o acontecimento da natividade de Jesus equivale 
a anunciar, com simplicidade e alegria, o mistério da encarnação do Filho de Deus. De 
facto, o Presépio é como um Evangelho vivo que transvaza das páginas da Sagrada 
Escritura. Ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos con-
vidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade d’Aquele 
que Se fez homem a fim de Se encontrar com todo o homem, e a descobrir que nos 
ama tanto, que Se uniu a nós para podermos, também nós, unir-nos a Ele.

Trata-se verdadeiramente dum exercício de imaginação criativa, que recorre aos mais 
variados materiais para produzir, em miniatura, obras-primas de beleza. Aprende-se 
em criança, quando o pai e a mãe, juntamente com os avós, transmitem este gracioso 
costume, que encerra uma rica espiritualidade popular. Almejo que esta prática nun-
ca desapareça; mais, espero que a mesma, onde porventura tenha caído em desuso, 
se possa redescobrir e revitalizar. (Papa Francisco na Carta sobre o Admirável sinal 
do Presépio)
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 4º Domingo do Advento/Ano B – 20.12.2020

 - MARIA, da família de Davi, chamada a ser a Mãe de JESUS, por obra do Espírito Santo 
  Cor litúrgica: ROXO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 421) 1. Tempo de esperança e de viver,/ tempo ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
D. Que a graça, a paz e a ternura de Cristo, que se encarnou no 

seio da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, pelo infinito 
amor de Deus Pai, estejam convosco.

A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
D. (motiva acender 4ª vela da coroa de advento [vermelha, amor, 

Maria e José] e diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais 
vosso Filho ao mundo por meio de Maria, vossa serva, pela ação de vosso Espí-
rito. Fazei brilhar a luz da salvação em nossa vida, Jesus Cristo, o sol da justiça.

A. (nº 409) 4. Eis a luz da quarta vela: / um clarão se faz ....

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Bem próximos de celebrarmos o nascimento de Jesus, contemplamos o mis-

tério de sua encarnação no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo. Lou-
vemos a Deus pelo sim de Maria e de muitas outras pessoas, pelas quais a obra da 
salvação continua no mundo.

D. (... Jubileu de prata presbiteral do Pe. Valtuir Bolzan, igreja Imaculada Concei-
ção, Getúlio Vargas, neste domingo / vigília de Natal da Juventude, no Santuário 
de Fátima, na noite de quarta-feira; Natal, sexta-feira / ...)

Pedido de perdão
D. Um canto diz: “Deus se fez humano e veio procurar corações amigos, onde co-

meçar seu santo reino de liberação”. Peçamos que Ele próprio purifique nosso co-
ração, através do seu perdão, para que seja o melhor presépio para Jesus no Natal. 

A. (Nº 74) 1. Confesso a Deus Pai, todo-poderoso,/ e a vós irmãos, confesso que 
pequei / por pensamentos, palavras, atos e omissões,/ por minha culpa, tão 
grande culpa. 

Ref.: /:Piedade, Senhor, piedade, Senhor,/ Piedade de mim!:/
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos,/ e a vós irmãos, eu peço que ro-

gueis / a Deus, que é Pai poderoso, para perdoar / a minha culpa, tão grande 
culpa. 
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Ou: 
A. Confesso a Deus a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 

muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. 

D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 
D. OREMOS. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, 

conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do vosso Filho, chegue-
mos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. B, Paulinas-Paulus, p. 379-382)
Anim.: Deus Pai nos envia seu Filho, nascido de Maria por obra do Espírito Santo, 

para ser nosso Salvador e estabelecer seu Reino de amor e de justiça.

1ª Leitura: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
L. Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Tendo-se o rei Davi instalado já em sua casa e tendo-lhe o Senhor dado a paz, 

livrando-o de todos os seus inimigos, ele disse ao profeta Natã: “Vê: eu resido 
num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda!” Natã respon-
deu ao rei: “Vai e faze tudo o que diz o teu coração, pois o Senhor está contigo”. 
Mas, nessa mesma noite, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: 
“Vai dizer ao meu servo Davi: ‘Assim fala o Senhor: Porventura és tu que me 
construirás uma casa para eu habitar? Fui eu que te tirei do pastoreio, do meio 
das ovelhas, para que fosses o chefe do meu povo, Israel. Estive contigo em 
toda a parte por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, 
fazendo o teu nome tão célebre como o dos homens mais famosos da terra. Vou 
preparar um lugar para o meu povo, Israel: eu o implantarei, de modo que 
possa morar lá sem jamais ser inquietado. Os homens violentos não tornarão 
a oprimi-lo como outrora, no tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu 
povo, Israel. Concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimi-
gos. E o Senhor te anuncia que te fará uma casa. Quando chegar o fim dos teus 
dias e repousares com teus pais, então, suscitarei, depois de ti, um filho teu, e 
confirmarei a sua realeza. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. 
Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será 
firme para sempre”. 
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- Palavra do Senhor. 
A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 88 (89)
S. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
A. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor!
S. 1. - Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor,* de geração em geração eu 

cantarei vossa verdade! - Porque dissestes: “O amor é garantido para sempre!” * 
E a vossa lealdade é tão firme como os céus.

2. - “Eu firmei uma Aliança com meu servo, meu eleito,* e eu fiz um juramento a 
Davi, meu servidor. - Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem,* de gera-
ção em geração garantirei o teu reinado!

3. = Ele, então, me invocará: + ‘Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus,* sois 
meu Rochedo onde encontro a salvação!’ - Guardarei eternamente para ele a mi-
nha graça * e com ele firmarei minha Aliança indissolúvel”. 

2ª Leitura: Rm 16,25-27

Evangelho: Lc 1,26-38
A. Aleluia...
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
 Estamos concluindo o tempo do Advento. Estamos nas vésperas do Natal. 

Tudo respira alegria.  Vivemos tempos difíceis ao longo deste ano, por isso mais 
do que nunca é preciso celebrar, celebrar a vida e a esperança que brota através do 
Menino Deus. Mais alguns dias e estaremos vivenciando o Natal deste ano de 2020. 
A caminhada do Advento nos ajudou a preparar o Natal. Acendemos a última vela 
da Coroa do Advento. A festa da Luz se aproxima. 

Neste último domingo do Advento é dado um destaque especial a Maria que 
coopera no mistério da redenção, aceitando ser a mãe do Filho de Deus. Ao olhar-
mos para Maria, contemplamos a sua grandeza, a cheia de graça.

O “Sim” de Maria deve ser o nosso Sim. Maria é modelo de acolhida da 
salvação que todo ser humano deve imitar. Portanto, como nos preparamos para o 
Natal que se aproxima? Estamos prontos para acolher o menino Jesus neste Natal?
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Nossa Senhora aceitou ser a mãe de Jesus porque acreditou. E crer não é 
apenas um ato da inteligência. Crer é algo mais. Crer significa abrir-se e tornar-se 
disponível para realizar o que lhe está sendo proposto.

Maria acredita, se envolve inteiramente com o projeto de Deus, assume e 
colabora para que esse projeto se concretize, se realize. Com isto ela se torna bem-
-aventurada, isto é, feliz porque realiza a vontade de Deus. 

O exemplo de Maria nos ensina que também devemos dizer com sinceri-
dade: Eis-me aqui, Senhor, para cumprir vossa vontade. É na coragem da fé que 
olhamos para frente, sem temer o futuro, e cheios de confiança no bom Deus, como 
fez Maria.

A chegada do Natal mobiliza muitas pessoas e famílias. O comércio mani-
festa todo o colorido da exterioridade. No entanto, não há necessidade de muitas 
coisas para a celebração do Natal. O que se torna mais urgente é um coração bem 
preparado para acolher o amor do Menino Jesus que quer nascer em cada um de nós, 
em nossas famílias e na Comunidade e com ele iniciar um novo jeito de viver.

Não  deixemos que o consumismo e a ansiedade com coisas secundárias 
ofusquem nosso Natal. O presente mais importante que cada um pode receber neste 
Natal é a paz no coração, a saúde e a fé a iluminar a convivência, familiar e comu-
nitária.

Participemos, pois, da celebração do Natal e exultemos de alegria pelo dom 
da salvação que Deus nos oferece por intermédio de seu Filho Jesus. Que Maria 
interceda junto a Deus para que continuemos firmes na fé e na esperança. 

       Pe. Cleocir Bonetti
                                Vigário Geral da Diocese de Erexim

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

Oração dos fiéis
D. Apresentemos nossas preces a Deus por intercessão da Virgem Maria que con-

cebeu em seu seio, pela ação do Espírito Santo, o seu Filho Unigênito, nossa Paz.
A. (Nº 198) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor!                                                                                                                                         
L. 1. Para que a Igreja, com comunidades ardorosas, fundamentadas na Palavra, no 

Pão, na Caridade e na Ação Missionária, anuncie Cristo a todos os povos, peça-
mos, irmãos.

2.  Para que, a exemplo da Virgem Maria, realizemos a missão que Deus nos confia, 
peçamos, irmãos.
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3. Pelas crianças que estão para nascer em nossas famílias, a fim de que tenham a 
acolhida dada por São José e de Nossa Senhora ao Menino Jesus, peçamos, ir-
mãos. 

4. Para que a celebração do Natal motive ações permanentes em favor das crianças 
carentes, peçamos, irmãos. 

5. Para que os encontros de famílias, de ambiente de trabalho, de grupos de amigos 
na celebração do Natal confirmem a alegria da vida em Cristo, peçamos, irmãos. 

6. Pelos doentes e por todos os que enfrentam dificuldades maiores nestes dias a 
fim de que a paz de Cristo os conforte e os renove na esperança, peçamos, irmãos.

7. ...
D. Ó Deus, por intercessão de São José e da Virgem Maria, socorrei-nos em 

nossas necessidades, fortalecei nossa fé e confirmai a esperança dos que 
Vos procuram de boa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
 
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com nossos dons, apresentemos a Deus a expectativa das mães que estão 

para dar à luz seus filhos.  
A. (Nº 513) 1. Vivo ofertório de Maria, ....
D. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria, santifi-

que a oferta de nossos dons e nos confirme em nossa preparação para o Natal. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela presença da Virgem 

Maria no mistério de nossa salvação. De seu seio Virginal, por obra do vosso Es-
pírito, germinou quem nos alimenta com o pão do céu e nos garante a salvação e 
a paz. 

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, porque em Maria nos dais de novo 

a graça perdida pelo pecado original. Se foi grande a nossa culpa, bem maior é 
vossa misericórdia.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
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D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 
no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão pela Virgem Maria, nossa mãe, pelo justo 

José e pelos santos porque nos revelam o caminho da santidade. Que seu testemu-
nho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A vós nosso agradecimento, ó Deus de infinita misericórdia, pela presença e 

participação na construção de vosso Reino dos nossos irmãos e irmãs falecidos, 
(pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam para sempre na 
vossa glória.

A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
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. Obedecendo à palavra de Cristo e guiados por seu Espírito, rezemos como ele 

nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e 
deixa no altar....)

D. Pelo sim de Maria, Deus nos enviou seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o 
pecado do mundo....

Anim.: Pela Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, nos veio o Salvador. Pela 
Igreja, pela ação do mesmo Espírito, podemos receber o Pão do céu na comunhão 
eucarística.  

A. (Nº 413) Ref. /:Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar,/ ...
D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna 

redenção, fazei que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos 
com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho. 
Que vive e reina para sempre.

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e 
do mundo / Grupos de preparação ao Natal /  superação da pandemia Covid-19 / 
Ano jubilar de ouro da Diocese....)
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4. RITOS FINAIS
( Avisos / Compromisso)
Anim.: Nestes poucos dias antes da celebração do Natal, confirmemos nossa dispo-

sição de servir a Deus como a Virgem Maria, pela qual nos vem o Salvador.
A. (421) Ref. Eis que uma criança já se anuncia,/ dentro de Maria o céu conosco 

está. /Tempo de esperança e de alegria./ Vamos esperar que o Senhor virá./ O 
libertador já vem.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que nos ilumine com o advento do seu Filho, em cuja vinda cremos e cuja volta 

esperamos, e derrame sobre nós as suas bênçãos Deus clemente e indulgente, Pai 
e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Caminhai na certeza da vinda do Salvador. Ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe.
A. Graças a Deus.

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Pedro Canísio: Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Sl 32(33); Lc 1,39-45; 

dia 22, 3ªf: 1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.1a); Lc 1,46-56; dia 
23, 4ªf: S. João Câncio: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25); Lc 1,57-66; dia 24, 5ªf: 2Sm 
7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89); Lc 1,67-79; dia 25, 6ªf, NATAL DE NOSSO SE-
NHOR JESUS CRISTO: Missa da noite: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14; 
Missa da aurora: Is 62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; Missa do dia: Is 52,7-
10; Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18; dia 26, sáb., Sto. Estêvão: At 6,8-10; 7,54-59; 
Sl 30(31); Mt 10,17-22; dia 27, dom., SAGRADA FAMÍLIA, JESUS MARIA E 
JOSÉ: Eclo 3,3-7.14-17a(grego: 2-6.12-14); Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,22-40.

Lembretes:
- Segunda-feira, às 9h30, encontro de Dom Adimir com os padres com mais de 40 

anos de sacerdócio, no Lar Sacerdotal – Seminário de Fátima.
- Quarta-feira, Vigília de advento da juventude, das 22h às 6h de quinta-feira, na 

Capela da Reconciliação do Santuário Nossa Senhora de Fátima.
- Sexta-feira, 20h, Dom Adimir, missa na Catedral.
- Sexta-feira – NATAL, às 8h, Dom Adimir, missa no Santuário N. Sra. de Fátima.
- Domingo, Sagrada Família, Jesus, Maria e José - às 9h, Dom Adimir, missa na 

igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o Natal/Ano B – 25.12.2020

 - ELE nasce entre nós para trazer-nos vida em plenitude
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

(Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resumido da p. 40 do Diretório da 
Liturgia]; para após o Evangelho, a bênção do presépio)

1. RITOS INICIAIS
A. (nº. 429) 1. Cristãos, vinde todos com ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nasce 

entre nós da Virgem Maria, por obra do Espirito Santo, manifestando a infinita 
bondade de Deus Pai pela humanidade, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Toda família vibra de alegria com o nascimento de uma criança. A Igreja, 

nova família congregada na fé em Cristo, exulta de jubilo na celebração do nasci-
mento d’Ele. Não só veio até nós, mas se fez um de nós pelo sim de Maria, pela 
ação do Espírito Santo, trazendo-nos a luz da Verdade e a vida em plenitude.

D. (... Natal, tempo de encontros familiares, felicitações, troca de presentes pela 
grande felicidade e pelo grande presente do Pai à humanidade, seu Filho / Natal 
no ano jubilar de ouro da Diocese...)   

 
Pedido de perdão
D. Na Criança do presépio de Belém, brilha o rosto da misericórdia do Pai. Confia-

dos nela, peçamos-lhe o perdão de nossas faltas e o dom da sua PAZ.  
L. Senhor, que nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de perdão e de paz....
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Anúncio natalino (abreviado) e hino de louvor
D. Irmãos e irmãs! Na história da humanidade, a promessa de Deus se cumpriu. 

Revivamos a grande alegria anunciada para todos:
Transcorridos muitos séculos desde que Deus criou o mundo e fez o homem e a mu-

lher à sua imagem, JESUS CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO PAI ETER-
NO, querendo santificar o mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do 
Espírito Santo e se fez homem; transcorridos nove meses, nasceu da Virgem Maria 
em Belém de Judá. Eis o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza 
humana. Venham, adoremos o Salvador. Ele é Emanuel, Deus Conosco. 

A. (nº 432) 1. Glória a Deus e paz na terra! / Hinos cantemos ....
D. OREMOS. (24/12) Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a 

claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este 
mistério, possamos participar de sua plenitude no céu. PNSrJC.

Ou: 
D. OREMOS. (25/12) Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e 

mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da 
divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. PNS-
rJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Natal do Senhor, Lecionário Paulinas-Paulus, p. 390-392; as leituras do dia seriam: 

Is 52,7-10; Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, do Lecionário, D. 396-399)
Anim.: Num cenário humilde, na periferia da sociedade, brilha a luz divina do Filho 

de Deus que vem trazer-nos a paz verdadeira e unirmos no amor. 

1ª Leitura: Is 9,1-6

Salmo: Sl 95
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 

- Cantai e bendizei seu santo nome! * Cantai e bendizei seu santo nome!
2. - Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e entre 

os povos do universo seus prodígios! * e entre os povos do universo seus prodígios.
3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* aplauda o mar com o que vive em suas águas; 

- os campos com seus frutos rejubilem * e exultem as florestas e as matas. 
4. - na presença do Senhor, pois ele vem,* porque vem para julgar a terra inteira. - 

Governará o mundo todo com justiça,* e os povos julgará com lealdade. 
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2ª Leitura: Tt 2,11-14

Evangelho: Lc 2,1-14
A. Aleluia...
L. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador, 

Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...

Bênção do presépio
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. A nossa proteção está no nome do Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
D. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendo-

-nos a graça da salvação. Aben†çoai este presépio, que recorda o nascimento de 
Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade, 
ele que assumiu nossa humanidade. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
A promessa se cumpriu. “O povo que andava nas trevas viu uma grande 

luz”. Natal é Luz, Natal é Jesus.  O Emanuel, o Deus Conosco está entre nós. Na 
fragilidade e na simplicidade de uma criança Deus mostra sua força e sua presença. 

A celebração do Natal traz a cada um de nós uma certeza: a de que somos 
amados por Deus. Seu Filho Jesus nasceu para que toda a humanidade tivesse um 
destino divino.  Por meio de Jesus, todos nos tornamos filhos e tomamos parte da 
grande família marcada pelo amor e pela alegria. 

O Natal de Cristo não acabou. Ao entrar na história humana, Deus está hoje 
falando conosco, pois o seu Natal continua acontecendo todos os dias quando se 
praticam obras de justiça e de bondade. Estas obras são os sinais da presença viva 
de Deus em nosso meio.

A presença do Menino Deus, na frágil manjedoura, desafia o nosso orgulho, 
nos apela a fazer silêncio, a olhar para o mundo e redescobrir o sentido da paz, da 
harmonia, do convívio fraterno entre todas as criaturas.

Num mundo com inseguranças, Jesus nos convida a termos atitudes de paz 
e solidariedade. Convida-nos também a sermos mais tolerantes entre nós, deixando 
de lado o ódio, a vingança, a violência. Ele vem nos trazer a paz e quer que sejamos 
pessoas de paz.
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Acredito, que nunca, como nos tempos atuais, celebrar o Natal, neste ano, 
tem um significado especial. Em meio a Pandemia, em meio a tristezas, dificuldades 
e inseguranças e incertezas é bom celebrar um momento de Luz.  Natal é vida nova, 
é esperança renovada, é erguer os olhos para um futuro melhor. A certeza de que 
Deus veio morar entre nós nos garante que não estamos sozinhos. Com toda certeza 
Deus caminha conosco, nos animando e nos fortalecendo. Não estamos abandona-
dos à própria sorte. O Natal quer confirmar: Deus nos ama e está do nosso lado.   

O Natal é o grande momento da paz, em que, no Presépio, se juntam os reis 
e os pastores, os animais e as plantas, a terra e as estrelas, O Divino com o humano, 
num silêncio reverente e adorador: a Paz nasceu. Natal é a festa da ternura de Deus 
pela humanidade.

Que a Luz deste Natal continue sempre presente em nossos corações, em 
nossas famílias e Comunidades e nas pessoas comprometidas com o bem.

Desejo um Feliz e Abençoado Natal a todos.
Pe. Cleocir Bonetti

Vigário Geral da Diocese de Erexim

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

Erexim....)

Oração dos fiéis
D. Elevemos, confiantes, nossas preces a Deus Pai que nos enviou seu Filho, nasci-

do da Virgem Maria em Belém para ser a luz que destrói as trevas do mal.  
A. Ouvi-nos, ó Deus, clementíssimo!
L. 1. Para que se estabeleça a paz do Natal em todos os povos, nós vos pedimos:
2. Para que, com os recursos da ciência, a solidariedade fraterna e a vossa graça, a 

humanidade encontre solução para a pandemia Covid-19 e outras, com o restabe-
lecimento dos atingidos por elas, nós vos pedimos:

3. Para que os migrantes e refugiados tenham acolhida nas comunidades e países a 
que se dirigem, nós vos pedimos:

4. Para que se estabeleça a justiça para os oprimidos, os doentes recuperem a saúde, 
os tristes sejam consolados, nós vos pedimos:

5.  Para que nossa Diocese em seu ano jubilar de ouro concretize seu objetivo de 
ser Igreja discípula, missionária, samaritana, de comunhão e participação, nós vos 
pedimos: 

6. Para que as pessoas que vivem estes dias na dor da doença ou da morte de seus 
familiares tenham a vossa graça e a solidariedade fraterna, nós vos pedimos: 

7. ...
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D. – Concedei-nos, ó Deus, ir ao presépio como os pastores e os sábios do Oriente, 
meditar no coração o que lá se passa como Maria e contemplar o Menino como 
São José. Por Cristo, nosso Senhor! 

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: A exemplo dos pastores que foram a Belém ver o Menino levando-lhe seu 

carinho, apresentemos a Deus os dons de nossa vida. 
A. (Canto Lit. 2013/14) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar,/ quando seu 

Filho de presente Ele nos dá?
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças,/ nossas lutas e alegrias, nossas 

dores e esperanças. 
3. Nossos campos que florescem, o suor de nossas mãos,/ e o trabalho do operá-

rio que do trigo fez o pão. 
D. Acolhei, ó Deus, a oferenda da festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam os 

seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa huma-
nidade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso 

Filho em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho 
pelos olhos da fé, reconhecemos n’Ele a divindade invisível.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso 

Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso 
Reino.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encon-

tro, pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável 
dignidade e nos tornamos eternos.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque, fiel às vossas promessas, sustentais a Igre-

ja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso Filho. 
Sustentai-a na sua missão, com o Papa ...., nosso Bispo ..., com nosso(s) padre(s) 
___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de boa vontade. 
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A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram 

na esperança da salvação, (pode citar nome de falecidos recentes). Concedei-lhes 
a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele 

que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
 A. Amém. 
(Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de N. 

Sra. por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... 
Ano Nacional do Laicato, pessoas em visita a familiares na comunidade,  aspectos 
lembrados nos “lembretes” e/ou no início sobre a vida na liturgia....)

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo es-

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

D. Uma grande luz brilhou para que estavam nas trevas. É a luz do Cristo nascido 
em Belém, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo....

Anim.: Aquele que nasceu em Belém, “casa do pão”, no Altar se dá como Pão da 
vida, alimentando nossa comunhão com o Pai e entre nós. 

A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje ...
D. OREMOS. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do nos-

so Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese 
e do mundo / Vocações / superação da pandemia Covid-19 / doentes que não 
podem participar das celebrações e encontros de Natal / pessoas em depressão 
ou recordam momentos dolorosos vividos nos dias de Natal / Ano jubilar de ouro 
da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim.: Deixemo-nos envolver pela luz que brilhou nas trevas da humanidade, fa-

zendo-a resplandecer em nossas famílias, comunidade e sociedade.
A. (Canto Lit. 2010/18) /:Sobre nós fazei brilhar/ o esplendor de vossa face!:/
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós. 
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 D. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas 
do mundo e, com seu glorioso nascimento, transfigurou esta noite santa (este dia), ex-
pulse dos nossos corações as trevas dos vícios e vos transfigure com a luz das virtudes.

A. Amém. 
D. Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a grande alegria do nascimento do 

Salvador derrame em nossos corações a sua alegria e nos torne mensageiros do 
Evangelho.

A. Amém.
D. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, nos conceda sua 

paz e seu amor, e nos torne participantes da Igreja celeste.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Levai a todos as alegrias deste santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Armar o Presépio em nossas casas ajuda-nos a reviver a história sucedida em 
Belém. Naturalmente os Evangelhos continuam a ser a fonte, que nos permite 
conhecer e meditar aquele Acontecimento; mas, a sua representação no Presé-
pio ajuda a imaginar as várias cenas, estimula os afetos, convida a sentir-nos 
envolvidos na história da salvação, contemporâneos daquele evento que se tor-
na vivo e atual nos mais variados contextos históricos e culturais.

De modo particular, desde a sua origem franciscana, o Presépio é um convite a 
«sentir», a «tocar» a pobreza que escolheu, para Si mesmo, o Filho de Deus 
na sua encarnação, tornando-se assim, implicitamente, um apelo para O se-
guirmos pelo caminho da humildade, da pobreza, do despojamento, que parte 
da manjedoura de Belém e leva até à Cruz, e um apelo ainda a encontrá-Lo e 
servi-Lo, com misericórdia, nos irmãos e irmãs mais necessitados (cf. Mt 25, 
31-46 [Papa Francisco, Carta sobre o admirável sinal do presépio).

Feliz Natal!
 No Natal deste ano em que fomos chamados a cuidar da vida, dom e compro-

misso, ameaçada pela pandemia e outros males, a você, estimado/a irmão/ã, à 
sua família, à sua comunidade, a paz do “Menino de Belém”, nascido da Virgem  
Maria, por obra do Espírito Santo. Envolvidos pela bondade de Deus, possam 
viver o novo ano confirmados na fraternidade, pois somos “todos irmãos”, como 
nos lembra o Papa. Votos de Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo Biocesano, da 
Cúria Diocesana, da Coordenação Diocesana de Pastoral.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para a Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José – 

27.12.2020
  - Família de Nazaré, modelo de família que vive por Deus e para Deus
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS          www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
Anim.: Concluímos o ano contemplando a Sagrada Família de 

Nazaré, modelo para todos os lares. Espelhando-se nela, nossas 
famílias poderão vencer a onda destruidora que as ameaça e ser-
virem sempre e unicamente ao Senhor.

A. (Nº 428) 1. Bem no meio da história dos homens,/ ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido entre nós da Virgem 

Maria, por obra do Espirito Santo, manifestando a infinita bondade de Deus Pai 
pela humanidade, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Já próximos do final deste ano marcado pela Covid-19 e suas graves conse-

quências, mas também com os gestos de solidariedade que desencadeou, contem-
plamos a Sagrada Família de Nazaré, modelo para todos os lares. Espelhando-se 
nela, nossas famílias poderão ser sempre mais lugar de comunhão, de iniciação à 
vida cristã e de ação missionária.

D. (... último domingo do ano ... / na festa da Sagrada Família, agradecer a Deus pela 
família de cada um ..).

Pedido de perdão
D. “A mensagem que vem da Sagrada Família é primeiramente de fé. Na vida fami-

liar de Maria e José, Deus é verdadeiramente o centro, e o é na pessoa de Jesus.” 
Porque nem sempre fazemos d’Ele o centro de nossa vida, peçamos o seu perdão.

L. Senhor, que santificastes as famílias por vossa presença no Lar de Nazaré, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que com José e Maria participastes da vida da comunidade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tornais membros de vossa família os que vos seguem pela fé, tende 

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

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

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

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

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

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

o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como 

exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que, 
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa 
casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Domingo na oitava do Natal B, Paulinas-Paulus, p. 400-

403)
Anim.: Como a Sagrada Família, nossos lares podem superar as contradições e difi-

culdades da vida e realizar o ideal divino da família humana.

1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a

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. 
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2ª Leitura: Cl 3,12-21

Evangelho: Lc 2,22-40
A. Aleluia...
L. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua 

palavra!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
O primeiro domingo após o Natal é dedicado à Sagrada Família: Jesus, Ma-

ria e José. A Igreja preocupa-se de modo especial com a família. Ela é o espaço onde 
se desenvolve o maravilhoso dom da vida de cada ser humano. Celebrar a Sagrada 
Família de Nazaré significa refletir sobre a Família de cada um de nós e o modo 
como estamos nos relacionando. Deus veio morar conosco numa família. 

Deus se fez família, Deus quis ser família. Nossas famílias não são perfeitas 
mas, mesmo enfrentando dificuldades a família continua sendo um lugar privilegia-
do de vivermos os valores do Evangelho. 

Na primeira leitura, o mandamento “honrar pai e mãe” era visto com gran-
de apreço e seriedade. Este mandamento significa muito mais do que obedecer a 
vontade dos pais. Envolve toda a questão da responsabilidade e amor que devemos 
retribuir por tudo o que eles fizeram por nós.

A Sagrada Família ajuda-nos a caminhar na fé, na constante sintonia com 
Deus. Avisados em sonho, conseguem fugir da maldade cruel daquele que quer ma-
tar. Quantos são os perigos de hoje! Quantos Herodes atuais querem matar a família, 
seja promovendo sua desagregação, seja insistindo em sua desvalorização. 

No Evangelho vemos que a família deve estar unida em todos os momentos. 
Isto nos é demonstrado por Maria e José, que acompanharam Jesus do início ao fim 
de sua missão: na alegria e no sofrimento.

Importante destacar no Evangelho a figura do Velho Simeão e da profetisa 
Ana. Dois anciãos, dois idosos que tinham a grande esperança de ver o Messias, o 
Salvador.  Eles foram persistentes, perseverantes. Acreditavam, não desanimaram, 
mesmo com idade avançada não perderam a esperança. E foi assim que tiveram a 
graça de ver o Menino Deus. Vamos acreditar em nossas famílias, vamos fazer delas 
um espaço de vida, de aconchego, de fé, onde todos sejam valorizados e amados 

É na família que aprendemos a nos conhecer, respeitar, ajudar, partilhar e 
perdoar. É na família que aprendemos que somos fracos e fortes. Fracos, por isso so-
mos ajudados e protegidos pelos pais e outros familiares. Fortes, por isso ajudamos, 
e ajudamos os que não podem por si mesmos.
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Os pais que amam, protegem seus filhos e os conduzem por caminhos sadios 
e seguros. Sabem que não é possível deixá-los se exporem a qualquer experiência e 
forma de viver. Eles precisam ser acompanhados e auxiliados para descobrir o ver-
dadeiro sentido da vida, para descobrirem a beleza do ideal de vida familiar cristã. 

Jesus não tinha muitas coisas, era pobre, mas tinha uma família; isso lhe 
dava segurança.  Que o bom Deus abençoe as nossas famílias. 

       Pe. Cleocir Bonetti
                                Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da Fé

Oração dos fiéis
D. Com a Sagrada Família de Nazaré, apresentemos a Deus nossas preces pelo bem 

de nossos lares. 
A. (nº 195) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias. 
L. 1. Agradecendo a Deus pelos dons concedidos neste ano e pedindo que confirme 

nossas famílias no seu amor no próximo ano, rezemos, irmãos.  
2. Para que nossas famílias cultivem a fé, a oração, o diálogo, o perdão e tudo o que 

favorece a paz e a harmonia, rezemos, irmãos.
3. Para que a necessidade de ficar em casa por causa da pandemia continue ajudando 

a todos a dar mais tempo ao convívio familiar,  rezemos, irmãos.
4. Pelas famílias com problemas de saúde, desemprego, desunião e outros, para que 

encontrem caminho de solução na fé e na solidariedade fraterna, rezemos, irmãos.
5. ...
D. Neste dia da Sagrada Família, com nosso Papa Francisco, rezemos: Sagrada Fa-

mília, Jesus, Maria e José, 
A. em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor; confiantes, a Vós 

nos consagramos.
D. Sagrada Família de Nazaré, 
A. tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de ora-

ção, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
D. Sagrada Família de Nazaré, 
A. fazei que todos nos tornemos conscientes do carácter sagrado e inviolável da 

família, da sua beleza no projeto de Deus.
D. Jesus, Maria e José, 
A. ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.
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3. RITO DE OFERTA.
Anim.: Na proximidade do final do ano, ofereçamos a Deus o que nele pudemos re-

alizar com sua graça, especialmente todo o esforço de superação das dificuldades 
causadas pela pandemia do novo Coronavírus.

A(Nº 509) 1. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente 
D. Nós vos oferecemos, ó Deus, esta celebração comunitária de vossa Palavra 

e pedimos, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e do bem-aventurado 
São José, que firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na 
vossa paz. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
Anim.: Nossa assembleia litúrgica dominical tem a possibilidade da comunhão 

eucarística no pão consagrado na missa e conservado em nosso sacrário. Reco-
nhecendo a presença real do Cristo Ressuscitado nas hóstias consagradas, sendo 
colocadas sobre o altar, cantemos:

A. /:Ao redor da mesa, repartindo o pão,/ a maior riqueza dos que são irmãos.:/
Ou: /:Comunhão de amor,/ festa de irmãos;/ partilhando o pão/ encontramos o pró-

prio Deus!:/
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, porque nos dais a alegria de celebrar o nascimento 

de vosso Filho em Belém para ser o caminho a nos conduzir até vós, a verdade a 
nos libertar de toda mentira e falsidade. 

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque quisestes que vosso Filho nas-

cesse numa família para compartilhar as alegrias e dificuldades de nossos lares, 
dando-nos o ânimo e o conforto de sua graça.

A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos bendizemos, ó Pai e Criador, porque na Sagrada Família de Nazaré nos 

dais o modelo para nossas famílias, pois ela é para nós verdadeira escola de virtudes.
A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa Francisco, 
nosso bispo José e todos os ministros ordenados e ministros leigos. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos de fé 

e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas recente-
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mente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um também participarmos 
plenamente da vossa glória. 

A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de 
filhos, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.

A. Amém. 

Rito de Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso e, depois, apresentando a hóstia consagrada, diz: 

eis o Cordeiro de Deus...).
Anim.: Assim como a refeição à mesa de nossos lares renova a convivência familiar, 

a comunhão eucarística do altar revigora nossa vida comunitária.
A. (Nº 419) 1. Ao chegar o natal do Senhor começamos ....
D. OREMOS. Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que, refeitos com vosso 

sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, após as dificul-
dades desta vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

ra por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese 
e do mundo / Vocações / superação da pandemia Covid-19 / ação de graças pelo 
ano que está chegando ao fim / as famílias / os jovens que se preparam para o 
casamento / Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: “A luz que a Sagrada Família ilumina é uma luz de misericórdia e de salva-

ção para o mundo todo. Esta luz que vem da Sagrada Família nos encoraja a ofe-
recer calor humano naquelas situações familiares nas quais, por vários motivos, 
falta a paz, falta a harmonia, falta o perdão.”

A. (Canto Lit. 2015/18) Ref. /:Seja a família, de verdade,/ comunidade onde vive 
o Senhor/ No testemunho de sua palavra:/ “Permanecei no meu amor!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Ó Deus de bondade, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe do Lar de Nazaré, 

as mães de nossas famílias tenham a alegria de ver os filhos confirmados na vossa 
graça e na vossa sabedoria.

A. Amém!
D. Ó Deus de bondade, pela intercessão de São José, os pais de nossas famílias pos-

sam oferecer sempre aos filhos o testemunho do perdão e da fé. 
A. Amém! 
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D. Ó Deus de bondade, que nossas crianças, adolescentes e jovens possam crescer 
em idade, sabedoria e graça, como vosso Filho no Lar de Nazaré. 

A. Amém! 
D. E que abençoe a todos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Levai em vossa vida a força da família de Nazaré. Ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe!
A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Santos Inocentes: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; dia 29, 3ªf, 

S. Tomás Becket: 1Jo 2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-35; dia 30, 4ªf, 1Jo 2,12-17; Sl 
95(96); Lc 2,36-40; dia 31, 5ªf, S. Silvestre I: 1Jo 2,18-21; Sl 95(96); Jo 1,1-18; 
dia 1º, 6ªf, MARIA, MÃE DE DEUS: Nm 6,22-27; Sl 66,2-3.5-6.8(R.2a); Gl 4,4-
7; Lc 2,16-21; dia 02, sáb., Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno: 1Jo 
2,22-28; Sl 97,1-4(R. 3a); Jo 1,19-28; dia 03, dom., EPIFANIA DO SENHOR: Is 
60,1-6; Sl 71,1-2.7-8.10-13(R.cf.11); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12;

Sobre o presépio
No Presépio, os pobres e os simples lembram-nos que Deus Se faz homem para aqueles que mais sentem a 

necessidade do seu amor e pedem a sua proximidade. Jesus, «manso e humilde de coração» (Mt 11, 29), 
nasceu pobre, levou uma vida simples, para nos ensinar a identificar e a viver do essencial. Do Presépio 
surge, clara, a mensagem de que não podemos deixar-nos iludir pela riqueza e por tantas propostas efémeras 
de felicidade. Como pano de fundo, aparece o palácio de Herodes, fechado, surdo ao jubiloso anúncio. 
Nascendo no Presépio, o próprio Deus dá início à única verdadeira revolução que dá esperança e dignidade 
aos deserdados, aos marginalizados: a revolução do amor, a revolução da ternura. Do Presépio, com meiga 
força, Jesus proclama o apelo à partilha com os últimos como estrada para um mundo mais humano e frater-
no, onde ninguém seja excluído e marginalizado.

Muitas vezes, as crianças (mas os adultos também!) gostam de acrescentar, no Presépio, outras figuras que 
parecem não ter qualquer relação com as narrações do Evangelho...

7. A pouco e pouco, o Presépio leva-nos à gruta, onde encontramos as figuras de Maria e de José. Maria é uma 
mãe que contempla o seu Menino e O mostra a quantos vêm visitá-Lo. A sua figura faz pensar no grande 
mistério que envolveu esta jovem, quando Deus bateu à porta do seu coração imaculado. Ao anúncio do 
anjo que Lhe pedia para Se tornar a mãe de Deus, Maria responde com obediência plena e total. As suas 
palavras – «eis a serva do Senhor, faça-se em Mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) – são, para todos nós, 
o testemunho do modo como abandonar-se, na fé, à vontade de Deus. Com aquele «sim», Maria tornava-Se 
mãe do Filho de Deus, sem perder – antes, graças a Ele, consagrando – a sua virgindade...

Ao lado de Maria, em atitude de quem protege o Menino e sua mãe, está São José. Geralmente, é representado 
com o bordão na mão e, por vezes, também segurando um lampião. São José desempenha um papel muito 
importante na vida de Jesus e Maria. É o guardião que nunca se cansa de proteger a sua família. Quando 
Deus o avisar da ameaça de Herodes, não hesitará a pôr-se em viagem emigrando para o Egito (cf. Mt 2, 13-
15). E depois, passado o perigo, reconduzirá a família para Nazaré, onde será o primeiro educador de Jesus, 
na sua infância e adolescência. José trazia no coração o grande mistério que envolvia Maria, sua esposa, e 
Jesus; homem justo que era, sempre se entregou à vontade de Deus e pô-la em prática.

8. O coração do Presépio começa a palpitar, quando colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. Assim 
Se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-Se acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragili-
dade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma...

(Papa Francisco, Carta Apostólica “O Admirável Sinal” do Presépio)
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especial, muito nobre, que se resume neste traço facial e se reflete em toda a sua postura. 
Esta experiência impressionou-me e faz-me pensar no sorriso como uma expressão de 
amor, uma expressão de afeto, tipicamente humana.

Quando olhamos para um recém-nascido, somos levados a sorrir para ele, e se 
um sorriso floresce no seu pequeno rosto, então sentimos uma emoção simples e ingénua. 
Muitas vezes o acariciamos com o dedo, assim, para que ele sorria. A criança responde ao 
nosso olhar, mas o seu sorriso é muito mais “poderoso”, porque é novo, é puro, como a 
água da nascente, e em nós adultos desperta uma íntima nostalgia da infância.

Isto aconteceu de uma forma única entre Maria, José e Jesus. A Virgem e o seu 
esposo, com o seu amor, fizeram o sorriso florescer nos lábios do seu filho recém-nascido. 
Mas quando isto aconteceu, os seus corações ficaram cheios de uma nova alegria, vinda 
do Céu. E o pequeno estábulo em Belém iluminou-se. 

Jesus é o sorriso de Deus. Ele veio para nos revelar o amor do Pai, a sua bondade, 
e a primeira maneira em que Ele fez isto foi sorrir para os seus pais, como qualquer criança 
recém-nascida neste mundo. E eles, a Virgem Maria e São José, devido à sua grande fé, 
souberam aceitar essa mensagem, reconheceram no sorriso de Jesus a misericórdia de 
Deus por eles e por todos aqueles que esperavam a sua vinda, a vinda do Messias, o Filho 
de Deus, o Rei de Israel. 

Eis, meus queridos, no presépio também nós revivemos esta experiência: olhar 
para o Menino Jesus e sentir que nele Deus nos sorri, e sorri a todos os pobres da terra, a 
todos aqueles que esperam a salvação, esperam um mundo mais fraterno, onde já não haja 
guerras nem violências, onde cada homem e mulher possa viver na sua dignidade de filho 
e filha de Deus.

Também aqui, no Vaticano e nos vários escritórios romanos da Santa Sé, 
precisamos sempre de nos deixar renovar pelo sorriso de Jesus. Que a sua bondade 
desarmada nos purifique das impurezas que muitas vezes incrustam o coração e impedem 
que doemos o melhor de nós mesmos. É verdade, trabalho é trabalho, e existem outros 
lugares e momentos nos quais todos se expressam de uma maneira mais plena e rica; mas 
também é verdade que no ambiente de trabalho passamos uma boa parte dos nossos dias, e 
estamos convencidos de que a qualidade do trabalho anda de mãos dadas com a qualidade 
humana das relações, do estilo de vida. Isto é especialmente verdadeiro para nós, que 
trabalhamos ao serviço da Igreja e em nome de Cristo.

Às vezes torna-se difícil sorrir, por muitas razões. Então precisamos do sorriso de 
Deus: Jesus, só Ele pode ajudar-nos. Só Ele é o Salvador, e por vezes experimentamos isto 
concretamente nas nossas vidas. 

Outras vezes tudo corre bem, mas depois há o perigo de se sentir demasiado 
seguro e esquecer os outros que estão a lutar. Também aqui, precisamos do sorriso de 
Deus para nos despojarmos da falsa segurança e voltarmos ao gosto da simplicidade e 
gratuidade. 

Por isso, caríssimos, façamo-nos estes votos: no Natal, participando da Liturgia, 
e também contemplando o presépio, maravilhemo-nos com o sorriso de Deus, que Jesus 
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veio trazer. Ele próprio é este sorriso. Como Maria, como José e os pastores de Belém, 
recebamo-lo, deixemo-nos purificar, e também nós podemos levar aos outros um sorriso 
humilde e simples.

Obrigado a todos! Levai estes votos aos vossos entes queridos em casa, 
especialmente aos doentes e aos idosos: que eles sintam o carinho do vosso sorriso. É uma 
carícia. Sorrir é acariciar, acariciar com o coração, acariciar com a alma. E permaneçamos 
unidos na oração. Feliz Natal!

SOLENIDADE DO NATAL DO SENHOR 
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Basílica Vaticana, terça-feira, 24 de dezembro de 2019
«Habitavam numa terra de sombras, mas uma luz brilhou sobre eles» (Is 9, 1). 

Esta profecia da Primeira Leitura realizou-se no Evangelho: de facto, enquanto os pastores 
velavam de noite nas suas terras, «a glória do Senhor refulgiu em volta deles» (Lc 2, 9). Na 
noite da terra, apareceu uma luz vinda do Céu. Que significa esta luz que se manifestou na 
escuridão? No-lo sugere o apóstolo Paulo quando diz: «Manifestou-se a graça de Deus». 
Nesta noite, a graça de Deus, «portadora de salvação para todos os homens» (Tt 2, 11), 
envolveu o mundo.

Mas, que é esta graça? É o amor divino, o amor que transforma a vida, renova 
a história, liberta do mal, infunde paz e alegria. Nesta noite, foi-nos mostrado o amor de 
Deus: é Jesus. Em Jesus, o Altíssimo fez-Se pequenino, para ser amado por nós. Em Jesus, 
Deus fez-Se Menino, para Se deixar abraçar por nós. Mas podemos ainda perguntar-nos: 
Porque é que São Paulo chama «graça» à vinda de Deus ao mundo? Para nos dizer que é 
completamente gratuita. Enquanto aqui, na terra, tudo parece seguir a lógica do dar para 
receber, Deus chega de graça. O seu amor ultrapassa qualquer possibilidade de negócio: 
nada fizemos para o merecer, e nunca poderemos retribuí-lo.

Manifestou-se a graça de Deus. Nesta noite, damo-nos conta de que, não sendo nós 
capazes da altura d’Ele, por amor nosso desceu à nossa pequenez; vivendo preocupados 
apenas com os nossos interesses, veio Ele habitar entre nós. O Natal lembra-nos que Deus 
continua a amar todo o homem, mesmo o pior. Hoje diz a mim, a ti, a cada um de nós: 
«Amo-te e sempre te amarei; és precioso aos meus olhos». Deus não te ama, porque pensas 
certo e te comportas bem; ama-te… e basta! O seu amor é incondicional, não depende de 
ti. Podes ter ideias erradas, podes tê-las combinado de todas as cores, mas o Senhor não 
desiste de te querer bem. Quantas vezes pensamos que Deus é bom, se formos bons; e 
castiga-nos, se formos maus; mas não é assim! Nos nossos pecados, continua a amar-nos. 
O seu amor não muda, não é melindroso; é fiel, é paciente. Eis o dom que encontramos no 
Natal: com maravilha, descobrimos que no Senhor está toda a gratuidade possível, toda a 
ternura possível. A sua glória não nos encandeia, nem a sua presença nos assusta. Nasce 
pobre de tudo, para nos conquistar com a riqueza do seu amor.
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Manifestou-se a graça de Deus. Graça é sinónimo de beleza. Nesta noite, na 
beleza do amor de Deus redescobrimos também a nossa beleza, porque somos os amados 
de Deus. No bem e no mal, na saúde e na doença, felizes ou tristes, sempre aparecemos 
lindos a seus olhos: não pelo que fazemos, mas pelo que somos. Em nós, há uma beleza 
indelével, intangível; uma beleza incancelável, que é o núcleo do nosso ser. Deus no-lo 
recorda hoje, tomando amorosamente a nossa humanidade e assumindo-a, «desposando-a» 
para sempre.

A «grande alegria», anunciada aos pastores nesta noite, é verdadeiramente «para 
todo o povo». Naqueles pastores, que santos não eram certamente, estamos também 
nós, com as nossas fragilidades e fraquezas. Deus, tal como chamou a eles, chama a nós 
também, porque nos ama. E, nas noites da vida, diz-nos como a eles: «Não temais» (Lc 2, 
10). Coragem, não percais a confiança nem a esperança; não penseis que amar seja tempo 
perdido! Nesta noite, o amor venceu o medo, manifestou-se uma nova esperança; a luz 
gentil de Deus venceu as trevas da arrogância humana. Humanidade, Deus ama-te e, por 
ti, fez-Se homem; já não estás sozinha.

Amados irmãos e irmãs, que fazer perante esta graça? Uma coisa só: acolher 
o dom. Antes que ir à procura de Deus, deixemo-nos procurar por Ele, que nos procura 
primeiro. Não partamos das nossas capacidades, mas da sua graça, porque é Ele, Jesus, 
o Salvador. Fixemos o olhar no Menino e deixemo-nos envolver pela sua ternura. As 
desculpas para não nos deixarmos amar por Ele, desapareceram: aquilo que está torto na 
vida, aquilo que não funciona na Igreja, aquilo que corre mal no mundo não poderá mais 
servir-nos de justificação. Passou a segundo plano, pois frente ao amor louco de Jesus, a 
um amor todo ele mansidão e proximidade, não há desculpas. E, assim, a questão no Natal 
é esta: «Deixo-me amar por Deus? Abandono-me ao seu amor que vem salvar-me?»

Um dom tão grande merece tanta gratidão! Acolher a graça é saber agradecer. 
Frequentemente, porém, as nossas vidas transcorrem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo 
para nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e dizermos obrigado. 
Acolhamos o dom que é Jesus, para depois nos tornarmos dom como Jesus. Tornar-se 
dom é dar sentido à vida, sendo este o melhor modo para mudar o mundo: nós mudamos, 
a Igreja muda, a história muda, quando começamos a querer mudar, não os outros, mas a 
nós mesmos, fazendo da nossa vida um dom.

Assim no-lo mostra Jesus nesta noite: não mudou a História forçando alguém 
ou à força de palavras, mas com o dom da sua vida. Não esperou que nos tornássemos 
bons para nos amar, mas deu-Se gratuitamente a nós. Por nossa vez, não esperemos que o 
próximo se torne bom para lhe fazermos bem, que a Igreja seja perfeita para a amarmos, 
que os outros tenham consideração por nós para os servirmos. Comecemos nós. Isto é 
acolher o dom da graça. E a santidade consiste precisamente em preservar esta gratuidade.

Conta uma graciosa história que, no nascimento de Jesus, os pastores acorriam 
à gruta com vários dons. Cada um levava o que tinha, ora os frutos do seu trabalho, ora 
algo precioso. Mas, enquanto todos se prodigalizavam com generosidade, havia um pastor 
que não tinha nada. Era muito pobre, não tinha nada para oferecer. E enquanto todos se 
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emulavam na apresentação dos seus dons, ele mantinha-se aparte, com vergonha. A dada 
altura, São José e Nossa Senhora sentiram dificuldade para receber todos os dons – eram 
tantos – , especialmente Maria que devia segurar nos braços o Menino. Então, vendo com 
as mãos vazias aquele pastor, pediu-lhe que se aproximasse e colocou-lhe Jesus nas mãos. 
Ao acolhê-Lo, aquele pastor deu-se conta de ter recebido aquilo que não merecia: ter nas 
mãos o maior dom da História. Olhou para as suas mãos, aquelas mãos que lhe pareciam 
sempre vazias: tornaram-se o berço de Deus. Sentiu-se amado e, superando a vergonha, 
começou a mostrar aos outros Jesus, porque não podia guardar para si o dom dos dons.

Querido irmão, querida irmã, se as tuas mãos te parecem vazias, se vês o teu 
coração pobre de amor, esta é a tua noite. Manifestou-se a graça de Deus, para resplandecer 
na tua vida. Acolhe-a e brilhará em ti a luz do Natal.

Sagrada Família
Oração do Angelus
Praça São Pedro, domingo, 29 de dezembro de 2019
Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
E hoje é realmente um dia maravilhoso... Hoje celebramos a festa da Sagrada 

Família de Nazaré. O termo “sagrada” insere esta família no âmbito da santidade, que é dom 
de Deus mas, ao mesmo tempo, é adesão livre e responsável aos desígnios de Deus. Assim 
aconteceu com a família de Nazaré: ela permaneceu totalmente aberta à vontade de Deus.

Como não nos surpreendermos, por exemplo, com a docilidade de Maria à ação 
do Espírito Santo, que lhe pede para se tornar a mãe do Messias? Pois Maria, como todas 
as jovens da sua época, estava prestes a realizar o seu projeto de vida, ou seja, casar-se 
com José. Mas quando se dá conta de que Deus a chama para uma missão particular, 
não hesita em proclamar-se sua “serva” (cf. Lc 1, 38). Dela Jesus exaltará a grandeza, 
não tanto pelo seu papel de mãe, mas pela sua obediência a Deus. Jesus disse: «Felizes, 
antes, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática» (Lc 11, 28), como Maria. 
E quando não compreende plenamente os acontecimentos que a envolvem, em silêncio 
Maria medita, reflete e adora a iniciativa divina. A sua presença aos pés da Cruz consagra 
esta disponibilidade total.

Além disso, no que diz respeito a José, o Evangelho não nos transmite nem sequer 
uma única palavra: ele não fala, mas age obedecendo. É o homem do silêncio, o homem 
da obediência. A página do Evangelho de hoje (cf. Mt 2, 13-15.19-23) recorda três vezes 
esta obediência do justo José, referindo-se à fuga para o Egito e ao regresso à terra de 
Israel. Sob a orientação de Deus, representado pelo Anjo, José afasta a sua família das 
ameaças de Herodes, salvando-a. Desta forma, a Sagrada Família mostra-se solidária para 
com todas as famílias do mundo que são obrigadas ao exílio, solidariza com todos aqueles 
que são forçados a abandonar a sua terra por causa da repressão, da violência, da guerra.

Por fim, a terceira pessoa da Sagrada Família, Jesus. Ele é a vontade do Pai: 
n’Ele, diz São Paulo, não havia “sim” e “não”, mas apenas “sim” (cf. 2 Cor 1, 19). E 



- 45 -

isto manifestou-se em muitos momentos da sua vida terrena. Por exemplo, o episódio no 
templo quando, aos pais que o procuravam angustiados, Ele respondeu: «Não sabíeis que 
devia estar em casa de meu Pai?» (Lc 2,  49); a sua repetição contínua: «O meu alimento 
é fazer a vontade daquele que me enviou» (Jo 4, 34); a sua oração no horto das oliveiras: 
«Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que Eu o beba, faça-se a tua vontade» (Mt 
26, 42). Todos estes acontecimentos constituem a perfeita realização das próprias palavras 
de Cristo, que diz: «Tu não quiseste sacrifício nem oferenda [...]. Então eu disse: “Aqui 
estou [...] para fazer a tua vontade”» (Hb 10, 5-7; Sl 40, 7-9).

Maria, José, Jesus: a Sagrada Família de Nazaré, que representa uma resposta 
coral à vontade do Pai: os três membros desta família ajudam-se uns aos outros a descobrir 
o plano de Deus. Eles rezavam, trabalhavam, comunicavam. E eu pergunto-me: tu, na tua 
família, sabes comunicar, ou és como aqueles jovens à mesa, cada qual com o telemóvel, 
enquanto conversam no chat? Naquela mesa parece que há um silêncio como se estivessem 
na Missa... Mas não comunicam entre si. Temos que retomar o diálogo em família: pais, 
filhos, avós e irmãos devem comunicar entre si... Eis o dever de hoje, precisamente no 
dia da Sagrada Família. Que a Sagrada Família possa ser modelo das nossas famílias, a 
fim de que pais e filhos se ajudem mutuamente na adesão ao Evangelho, fundamento da 
santidade da família.

Confiemos a Maria “Rainha da família”, todas as famílias do mundo, especialmente 
aquelas provadas pelo sofrimento ou pela dificuldade, e invoquemos sobre elas o seu 
amparo maternal.

SOLENIDADE DE MARIA SANTÍSSIMA MÃE DE DEUS, 
52º DIA MUNDIAL DA PAZ

PAPA FRANCISCO
ANGELUS
Praça São Pedro, terça-feira, 1° de janeiro de 2019
Amados irmãos e irmãs, bom dia e bom ano a todos!
Hoje, oitavo dia depois do Natal, celebramos a Santa Mãe de Deus. Como os 

pastores de Belém, permaneçamos com o olhar fixo nela e no Menino que tem ao colo. 
E deste modo, mostrando-nos Jesus, o Salvador do mundo, ela, a mãe, abençoa-nos. 
Hoje Nossa Senhora abençoa-nos a todos, a todos. Abençoa o caminho de cada homem e 
mulher neste ano que começa, e que será bom precisamente na medida em que cada um 
tiver acolhido a bondade de Deus que Jesus veio trazer ao mundo.

Com efeito, é a bênção de Deus que deve caracterizar todos os bons votos que são 
trocados nestes dias. E hoje a liturgia reconduz à antiquíssima bênção com a qual os sacerdotes 
israelitas abençoavam o povo. Ouçamos bem, recita assim: «O Senhor te abençoe e te guarde; 
o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti; o Senhor sobre ti 
levante o seu rosto e te conceda a paz» (Nm 6, 24-26). Esta é uma bênção muito antiga.



- 46 -

Por três vezes o sacerdote repetia o nome de Deus, “Senhor”, estendendo as mãos 
em direção do povo reunido. Com efeito, na Bíblia o nome representa a própria realidade 
que é invocada, e assim, “dar o nome” do Senhor a uma pessoa, a uma família, a uma 
comunidade significa oferecer-lhe a força benéfica que brota d’Ele.

Nesta mesma fórmula, menciona-se duas vezes o “rosto”, o rosto do Senhor. O 
sacerdote reza para que Deus o “faça resplandecer” e o “dirija” para o seu povo, e assim 
lhe conceda a misericórdia e a paz.

Sabemos que segundo as Escrituras o rosto de Deus é inacessível ao homem: 
ninguém pode ver Deus e permanecer em vida. Isto expressa a transcendência de Deus, a 
grandeza infinita da sua glória. Mas a glória de Deus é totalmente Amor, e por conseguinte, 
mesmo permanecendo inacessível, como um Sol para o qual não se pode olhar, irradia a 
sua graça sobre cada criatura e, de modo especial, sobre os homens e mulheres, nos quais 
mais se reflete.

«Quando chegou a plenitude do tempo» (Gl 4, 4), Deus revelou-se no rosto de um 
homem, Jesus, «nascido de mulher». E aqui voltamos ao ícone da festa de hoje, do qual 
partimos: o ícone da Santa Mãe de Deus, que nos mostra o Filho, Jesus Cristo, Salvador do 
mundo. Ele é a Bênção para cada pessoa e para toda a família humana. Ele, Jesus, é fonte 
de graça, de misericórdia e de paz.

Por isso o Santo Papa Paulo VI quis que 1 de janeiro fosse o Dia Mundial da Paz; 
e hoje nós celebramos o quinquagésimo segundo, que tem como tema: A boa política está 
ao serviço da paz. Não pensemos que a política esteja limitada só aos governantes: todos 
somos responsáveis pela vida da “cidade”, pelo bem comum; e a política é boa também 
na medida em que cada um faz a sua parte ao serviço da paz. A Santa Mãe de Deus nos 
ajude neste compromisso diário.

Gostaria que todos a saudássemos agora, dizendo três vezes: “Santa Mãe de 
Deus”. Juntos: “Santa Mãe de Deus”, “Santa Mãe de Deus”, “Santa Mãe de Deus”.

 

SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
PAPA FRANCISCO
ANGELUS
Praça São Pedro, Domingo, 6 de janeiro de 2019
Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
Hoje, solenidade da Epifania do Senhor, é a festa da manifestação de Jesus, 

simbolizada pela luz. Nos textos proféticos, esta luz é promessa: promete-se a luz! Com 
efeito, Isaías dirige-se a Jerusalém com estas palavras: «Levanta-te, sê radiosa, eis que 
vem a tua luz! A glória do Senhor resplandece sobre ti» (60, 1). O convite do profeta — a 
levantar-se, porque vem a luz — parece surpreendente, porque se insere imediatamente 
depois do difícil exílio e das numerosas vexações que o povo tinha experimentado.
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Hoje este convite ressoa também para nós que celebramos o Natal de Jesus e 
encoraja-nos a deixar-nos alcançar pela luz de Belém! Também nós somos convidados a 
não limitar-nos aos sinais exteriores do acontecimento, mas a recomeçar a partir dele e a 
percorrer em novidade de vida o nosso caminho de homens e de crentes.

A luz que o profeta Isaías tinha prenunciado está presente e encontra-se no 
Evangelho. E Jesus, nascendo em Belém, cidade de David, veio para trazer a salvação aos 
próximos e distantes: a todos! O evangelista Mateus mostra vários modos como podemos 
encontrar Cristo e corresponder à sua presença. Por exemplo, Herodes e os escribas de 
Jerusalém têm um coração duro, que se obstina e rejeita a vinda daquele Menino. É uma 
possibilidade: fechar-se à luz. Eles representam quantos, inclusive nos nossos dias, têm 
medo da vinda de Jesus e fecham o coração aos irmãos e às irmãs que precisam de ajuda. 
Herodes receia perder o poder e não pensa no verdadeiro bem do povo, mas na própria 
vantagem pessoal. Os escribas e os chefes do povo têm medo porque não sabem olhar além 
das próprias certezas, e assim não conseguem compreender a novidade ínsita em Jesus.

Ao contrário, a experiência dos Magos é muito diferente (cf. Mt 2, 1-12). Vindos do 
Oriente, eles representam todos os povos distantes da fé judaica tradicional. E no entanto, 
deixam-se guiar pela estrela e enfrentam uma viagem longa e perigosa, para alcançar a 
meta e conhecer a verdade sobre o Messias. Os Magos estavam abertos à “novidade”, e a 
eles revela-se a maior e mais surpreendente novidade da história: Deus que se fez homem. 
Os Magos prostram-se diante de Jesus e oferecem-lhe dons simbólicos: ouro, incenso e 
mirra, porque a busca do Senhor implica não só a perseverança no caminho, mas também 
a generosidade do coração. E finalmente voltaram «para a sua terra» (v. 12); e o Evangelho 
diz que regressaram por “outro caminho”. Irmãos e irmãs, cada vez que um homem ou 
uma mulher encontra Jesus, muda de caminho, passa a viver de maneira diferente, volta 
renovado, “por outro caminho”. Voltaram «para a sua terra» levando consigo o mistério 
daquele Rei humilde e pobre; nós podemos imaginar que contaram a todos a experiência 
vivida: a salvação oferecida por Deus em Cristo é para todos os homens, próximos e 
distantes. Não é possível “apoderar-se” daquele Menino: Ele é um dom para todos!

Também nós façamos um pouco de silêncio no nosso coração e deixemo-nos 
iluminar pela luz de Jesus, que provém de Belém. Não permitamos que os nossos receios 
fechem o nosso coração, mas tenhamos a coragem de nos abrirmos a esta luz, que é mansa 
e discreta. Então, como os Magos, sentiremos «uma profunda alegria» (v. 10), que não 
poderemos conservar para nós. Que nos ampare neste caminho a Virgem Maria, Estrela 
que nos conduz a Jesus, e Mãe que mostra Jesus aos Magos e a todos aqueles que se 
aproximam dela!

No site da Diocese de Erexim
wwwdiocesedeerexim.org.br

você encontra notícias diversas, artigos, documentos, este folheto, o jornal
“Comunicação Diocesana”, as celebrações dominicais da Palavra de Deus.

Na Livraria Diocesana – bíblias, livros diversos, objetos religiosos, cartões, cartazes....




