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Leituras do mês de janeiro 2021
Dia
do
mês

dia 1º,

Dia
da
semana

6ªf:

Leituras

Solenidade
MARIA, MÃE DE DEUS

Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gl 4,4-7; Lc 2,16-21;

dia 02,

sáb.:

1Jo 2,22-28; Sl 97(98); Jo 1,19-28;

dia 03,

dom.:

Is 60,1-6; Sl 71(72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12;

dia 04,

2ªf:

1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25;

dia 05,

3ªf:

1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44;

dia 06,

4ªf:

1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52;

dia 07,

5ªf:

1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-22a;

dia 08,

6ªf:

1Jo 5,5-13; Sl 147(147b); Lc 5,12-16;

dia 09,

sáb.:

1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 3,22-30;

dia 10,

dom.:

Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Mc 1,7-11;

dia 11,

2ªf:

Hb 1,1-6; Sl 96(97); Mc 1,14-20;

dia 12,

3ªf:

Hb 2,5-12; Sl 8; Mc 1,21b-28;

dia 13,

4ªf:

Hb 2,14-18; Sl 104(105); Mc 1,29-39;

dia 14,

5ªf:

Hb 3,7-14; Sl 94(95); Mc 1,40-45;

dia 15,

6ªf:

Hb 4,1-5.11; Sl 77(78); Mc 2,1-12;

dia 16,

sáb.:

Hb 4,12-16, Sl 18(19B); Mc 2,13-17;

dia 17,

dom.:

1Sm 3,3b-10.19; Sl 39(40); 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo 1,35-42; (Testemunho de João).

dia 18,

2ªf:

Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22;

dia 19,

3ªf:

Hb 6,10-20; Sl 110(111); Mc 2,23-28;

dia 20,

4ªf:

Hb 7,1-3.15-17; Sl 109(110); Mc 3,1-6;

dia 21,

5ªf:

Hb 7,25.8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12;

Santa Inês

dia 22,

6ªf:

Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-19;

São Vicente

dia 23,

sáb.:

Hb 9,2-3.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21;

dia 24,

dom.:

Jn 3,1-5.10; Sl 24(25); 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20; (Inícios em Cafarnaum - domingo da Palavra de Deus); 3º DTC-B

dia 25,

2ªf:

At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc 16,15-18;

dia 26,

3ªf:

2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9;

dia 27,

4ªf:

Hb 10,11-18; Sl 110(111); Mc 4,1-20;

dia 28,

5ªf:

Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25;

Santo Tomás de Aquino

dia 29,

6ªf:

Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34;

São José Freinademetz

dia 30,

sáb,

Hb 11,1-2.8-19; Sl (Lc 1); Mc 4,35-41;

dia 31,

dom.:

Dt 18,15-200; Sl 94(95); 1aCor 7,32-35; Mc 1,21-28 (Início do Evangelho).

dia 1º,

2ªf:

Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20;

dia 02,

3ªf:

Mt 3,1-4; ou Hb 2,14-18; Sl 23(24); Lc 2,22-40;

dia 03,

4ªf,

São Brás: Hb 12,4-7.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-6;

dia 04,

5ªf,

Hb 12,18-19.21-24; Sl 47(48); Mc 6,7-13;

dia 05,

6ªf:

Hb 13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-29;

dia 06,

sáb:

Hb 13,15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34;

dia 07,

dom.:

Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147); 1Cor 9,16-19.22-33; Mc 1,29-39 (Curas na Galileia).

Santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno
EPIFANIA DO SENHOR.

S. Raimundo de Penyafort

BATISMO DO SENHOR

Santo Hilário
Santo Arnaldo Janssen
2º DTC-B

Santos Sebastião e Fabiano

Conversão de São Paulo
Santos Timóteo e Tito
Santa Ângela Mérici

4º DTC-B

Fevereiro

Santa Águeda
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Apresentação do Senhor

São Paulo Miki e Companheiro
5º DTC-B

Encontro Internacional em prol da Paz
no espírito de Assis:
“Ninguém se salva sozinho.
Paz e Fraternidade”
Promovido pela comunidade de Santo Egídio
Basílica de Aracoeli - Praça do Capitólio, terça-feira, 20 de outubro de 2020
Homilia do Santo Padre
Discurso do Santo Padre
Apelo de paz

Homilia do Papa Francisco durante a oração dos cristãos
Basílica de Aracoeli
Rezar juntos é uma dádiva. Agradeço e saúdo afetuosamente a todos vós,
em particular a Sua Santidade meu irmão Bartolomeu, o Patriarca Ecuménico, e
ao amado Bispo Heinrich, Presidente do Conselho da Igreja Evangélica na Alemanha. Infelizmente, o Reverendíssimo Arcebispo de Cantuária Justin não pôde
vir por causa da pandemia.
O trecho da Paixão do Senhor, que escutamos, tem lugar pouco antes da
morte de Jesus e fala da tentação que se abate sobre Ele, exausto na cruz. Encontrando-Se no ponto mais alto do sofrimento e do amor, muitos, sem piedade,
lançam contra Ele o estribilho: «Salva-Te a Ti mesmo!» (Mc 15, 30). Trata-se
duma tentação crucial que ameaça a todos, mesmo a nós cristãos: a tentação de
pensar só em defender-se a si mesmo ou ao próprio grupo, ter em mente apenas
os próprios problemas e interesses, ao passo que tudo o mais não conta. É um
instinto muito humano, mas mau, e constitui o último desafio a Deus crucificado.
Salva-Te a Ti mesmo: os primeiros a dizê-lo são «os que passavam» (15,
29). Eram pessoas comuns, que ouviram Jesus falar e fazer prodígios. Agora
dizem-Lhe: «Salva-Te a Ti mesmo, descendo da cruz». Não tinham compaixão,
mas desejo de milagres, de O ver descer da cruz. Talvez nós também preferíssemos às vezes um deus espetacular em vez de compassivo, um deus poderoso aos
olhos do mundo, que se impõe pela força e desbarata quantos nos querem mal.
Mas este não é Deus; é o nosso eu. Quantas vezes queremos um deus à nossa
medida, em vez de nos configurarmos nós à medida de Deus; um deus como
nós, em vez de nos tornarmos nós como Ele! Mas, desta forma, preferimos o
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culto do eu à adoração de Deus. É um culto que cresce e se alimenta mediante a
indiferença para com o outro. De facto, àqueles que passavam, só lhes interessava Jesus para satisfazer os seus desejos. Mas assim reduzido a um desperdício
na cruz, já não lhes interessava. Estava diante dos seus olhos, mas longe do seu
coração. A indiferença mantinha-os longe do verdadeiro rosto de Deus.
Salva-Te a Ti mesmo: os segundos a lançar este estribilho, são os príncipes
dos sacerdotes e os escribas. Foram os mesmos que condenaram Jesus, porque
representava um perigo para eles. Mas todos somos peritos em colocar os outros
na cruz, contanto que nos salvemos a nós mesmos. Pelo contrário, Jesus deixaSe crucificar, para nos ensinar a não descarregar o mal sobre os outros. Aqueles
líderes religiosos tomavam precisamente os outros como motivo para O acusar:
«Salvou os outros, mas não pode salvar-Se a Si mesmo!» (15, 31). Conheciam
Jesus, lembravam-se das curas e libertações por Ele realizadas e fazem uma dedução maliciosa: insinuam que salvar, socorrer os outros não traz bem algum;
Ele que tanto Se prodigara pelos outros, perde-Se a Si mesmo! A acusação é
feita em tom de escárnio e serve-se de termos religiosos, usando duas vezes o
verbo salvar. Mas o «evangelho» do salva-te a ti mesmo não é o Evangelho da
salvação. Antes, é o evangelho apócrifo mais falso, que coloca as cruzes aos
ombros dos outros. Ao contrário, o Evangelho verdadeiro assume as cruzes dos
outros.
Salva-Te a Ti mesmo: por fim, também os crucificados com Jesus se associam ao ambiente de desafio contra Ele. Como é fácil criticar, falar contra, ver
o mal nos outros e não em nós mesmos, chegando-se ao ponto de descarregar
as culpas sobre os mais fracos e marginalizados! Mas, por que motivo aqueles
crucificados atacam Jesus? Porque não os tira da cruz. Dizem-Lhe: «Salva-Te a
Ti mesmo e a nós também» (Lc 23, 39). Procuram Jesus somente para resolver
os problemas deles. Mas Deus vem não tanto para nos livrar dos problemas, que
sempre reaparecem, como sobretudo para nos salvar do verdadeiro problema:
a falta de amor. Esta é a causa profunda dos nossos males pessoais, sociais, internacionais, ambientais. Pensar apenas em si mesmo é o pai de todos os males.
Mas um dos malfeitores põe-se a observar Jesus, admirando, n’Ele, a amorosa
mansidão. E obtém o Paraíso, fazendo apenas uma coisa: deslocando a atenção
de si mesmo para Jesus, de si mesmo para Quem estava ao seu lado (cf. 23, 42).
Amados irmãos e irmãs, no Calvário, aconteceu o grande duelo entre Deus
que veio salvar-nos e o homem que quer salvar-se a si mesmo, entre a fé em
Deus e o culto do eu, entre o homem que acusa e Deus que desculpa. E chegou a
vitória de Deus; a sua misericórdia desceu sobre o mundo. Da cruz, brotou o perdão, renasceu a fraternidade: «A cruz torna-nos irmãos» (Bento XVI, Alocução
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continua na página 49

Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria – 1º.01.2021

- Maria, a Santa MÃE de Deus nos dá CRISTO, nossa PAZ
- 54º Dia Mundial da Paz
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.rg.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Cantos dedicados a Maria/1) 1. Tu és a glória de Jerusalém!
Ave, Maria!/ És a alegria do Povo de Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria!/ És ditosa por Deus
escolhida! Ave, Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio
do Povo de Deus! Ave, Maria!
4. O que fizeste agradou ao Senhor! Ave, Maria!/ Bendita sejas
por Deus poderoso! Ave Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome!
Ave, Maria
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que hoje e ao longo deste novo ano, o amor infinito e a paz de Deus, nosso Pai,
em seu Filho Jesus Cristo, que se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da
Virgem Maria, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Mesmo marcados pela pandemia Covid-19, iniciamos esperançosos este
novo ano, com o Dia Mundial da Paz, confiados na proteção da Virgem Maria,
cuja maternidade divina hoje celebramos. Com sua intercessão, queremos viver
este novo tempo no seguimento a seu Filho que recebe o nome de Jesus, nossa
salvação e nossa PAZ verdadeira, com as celebrações do Ano Jubilar de Ouro de
nossa Diocese de Erexim.
D. (... gratidão por 2020; expectativas para 2021... / 54º Dia Mundial da Paz ...)
Pedido de perdão
D. Guardando e meditando no coração o que se passava, Maria, Mãe do Menino de
Belém e nossa, nos ensina como receber o dom de Deus. Por que nem sempre fazemos como ela, peçamos que Ele nos perdoe e nos dê seu auxílio para lhe sermos
fiéis em todo este novo ano.
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L. Senhor, Filho de Deus, 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 onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém.
Glória
A. (Enc. música lit. cantar ordinário missa – 2016-CD01/21) Glória, glória, glória
a Deus nas alturas/ e paz na terra, e paz na terra/ aos homens por Ele amados.
- Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso,/ nós vos louvamos, nós
vos bendizemos,/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos./ Nós vos damos
graças por vossa imensa glória.
- Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós,/ Vós
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
- Vós que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós,/ só vós sois o
Santo, só vós o Senhor,/ só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,/ com o Espírito Santo
na glória de Deus Pai.
D. OREMOS. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à hu-

manidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Paulinas-Paulus,
p. 407-409)
Anim.: O filho da Virgem Maria, que recebe o nome de JESUS, Deus salva, nos traz
a PAZ e tudo o que de bom desejamos no início deste novo ano.
1ª Leitura: Nm 6,22-27
L. Leitura do Livro dos Números.
Salmo: 66 (67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
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A. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre
nós! - Que na terra se conheça o seu caminho* e a sua salvação por entre os povos.
2. - Exulte de alegria a terra inteira,* pois julgais o universo com justiça; - os povos
governais com retidão,* e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,* que todas as nações vos glorifiquem!
- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a
terra!
2ª Leitura: Gl 4,4-7
Evangelho: Lc 2,16-21
A. Aleluia...
L. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
É com alegria que saúdo a todos, desejando um abençoado Ano Novo. O primeiro dia do novo ano de 2021 é dedicado à paz. Sem paz é impossível viver com
dignidade. Porém, a paz, além de ser um dom de Deus, é uma construção diária que
depende muito de nós. O papa Francisco nos fala de uma “paz artesanal” uma paz
construída de forma singular, única, diária. Uma paz que se concretiza nos pequenos
gestos e atitudes do dia-a-dia.
O Dia Mundial da Paz começou a ser celebrado com o papa Paulo VI, sempre
no dia primeiro de janeiro. O desafio de sermos construtores da paz deve ser renovado constantemente. Enfrentamos várias dificuldades ao longo de 2020, de modo
especial a Pandemia do Covid 19, lembramos os que faleceram por causa desta doença. O desafio de continuarmos cuidando da vida e da saúde permanece.
Celebramos, hoje, a festa de Maria, Mãe de Deus. Nela recordamos a importância de Maria no plano da salvação. Maria foi a escolhida de Deus para dar à luz
ao seu Filho. Seu papel na história da salvação é dar Jesus ao mundo, em benefício
de toda a humanidade.
Às vezes, temos dificuldades de compreender a proclamação de Maria, Mãe
de Deus. Em Jesus, não podemos separar a humanidade da divindade. Em sua pessoa, é Deus mesmo que age e vive em forma humana. Maria é a grande missionária, continuadora da missão de seu Filho Jesus e formadora de missionários. Assim
como ela nos deu Jesus, que ela nos ensine a seguir os passos de seu Filho para
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que consigamos santificar todos os dias deste novo ano. O Menino que os pastores
encontraram é chamado de o “Príncipe da Paz” porque veio restabelecer a paz entre
nós, com Deus e com as criaturas. A paz só acontecerá quando formos capazes de
nos reconciliar, nos acolher, nos perdoar, jogar fora mágoas e ressentimentos.
A 1ª leitura de hoje é uma fórmula de bênção: “O Senhor te abençoe e te guarde,... volte para ti o seu rosto e te dê a paz!” Na Bíblia encontramos muitas bênçãos.
A benção é a comunicação da presença de Deus. Também nós somos chamados a
sermos portadores de bênçãos: na família, na comunidade, no trabalho.
Invoquemos com confiança a benção do Senhor, o Deus de bondade, sobre
todos os povos e nações, neste dia Mundial da Paz. Que ele guarde, ilumine, mostre
a sua face de Pai e dê a paz a todos. Com Jesus, o Filho de Maria, a maior benção da
salvação para toda a humanidade, nos comprometemos a trabalhar alegremente na
construção da paz. Quem é abençoado recebe a paz. Quem abençoa comunica a paz.
Que Deus abençoe o novo ano que estamos iniciando! Glorificamos a Deus por este
novo ano e pelo jubileu de nossa Diocese.
						
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
(Sugere-se a mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)
Oração dos fiéis
D. Por intercessão de Maria, a Santa Mãe de Deus, apresentemos ao Pai celeste nossa oração filial pela paz, pela vida e a saúde de todos neste novo ano.
A. (Nº 197) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que os ensinamentos do Papa Francisco ajudem os povos a encontrar
caminhos de convivência pacífica e de preservação da Casa Comum, nós vos pedimos, Senhor.
2. Para que os cientistas encontrem vacinas para a prevenção contra a Covid-19 e
outras pandemias e remédios eficazes para a cura dos afetados por elas, nós vos
pedimos, Senhor.
3. Para que as pessoas com funções no poder executivo, legislativo e judiciário garantam políticas públicas e leis justas para a vida saudável de todos os cidadãos,
nós vos pedimos, Senhor.
4. Para sermos preservados de acidentes, roubos, seca ou vendavais e inundações,
discórdia nas famílias, divisões na comunidade e de outros males, nós vos pedimos, Senhor.
5. Para que as celebrações do Ano Jubilar de Ouro de nossa Diocese revigorem nossas comunidades e paróquias, nós vos pedimos, Senhor.
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6. ...
D. Com o Papa Francisco, rezemos: Senhor e Pai da humanidade,
A. que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno.
D. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz.
A. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem
fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.
D. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra,
A. para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para
estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.:. Ofereçamos a Deus, com o rito das oferendas, tudo o que nos ajudou a realizar no ano que passou e nossos projetos para este que iniciamos.
A. (Nº 23) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos

filhos, na festa da Mãe de Deus, que, alegrando-se com as primícias da
vossa graça, possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos porque nos destes vosso Filho Jesus, nascido da Virgem Maria, por obra do
Espírito Santo, para ser o nosso Salvador.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa
misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade de
vossa serva, a Virgem Maria, a enriquecestes com a maternidade divina.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa N, nosso Bispo N, nosso(s) padre(s) -----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
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como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
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 da Comunhão Eucarística
D. Na alegria de iniciarmos um novo ano, digamos juntos a oração que Cristo, Filho
da Virgem Maria, nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar...)
D. O Filho da Virgem Maria quis tornar-se para nós o Pão da Vida. Eis o Cordeiro
de Deus....
Anim.: Cristo é nossa Paz. Maria, sua e nossa Mãe, é a rainha da paz. Que a comunhão eucarística nos sustente na construção da paz neste novo ciclo anual.
A. (Cantos dedicados a Maria/7) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus cumpriu a palavra que diz:/ “Uma virgem irá conceber”,/ e a visita de Deus me fez mãe!/
Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós queremos contigo aprender/ a humildade, a
confiança total,/ e escutar o teu Filho que diz:
Ref. /:Senta comigo à minha mesa,/ nutre a esperança, reúne os irmãos!/ Planta
meu Reino, transforma a terra,/ mais que coragem, tens minha mão!:/
2. Povo de Deus, foi assim:/ nem montanha ou distância qualquer/ me impediu
de servir e sorrir./ Visitei com meu Deus. Fui irmã!/ Mãe do Senhor, nossa
mãe,/ nós queremos contigo aprender/ desapego, bondade, teu “Sim”,/ e acolher o teu Filho o que diz:
3. Povo de Deus, foi assim:/ meu menino cresceu e entendeu/ que a vontade do
Pai conta mais,/ e a visita foi Deus quem nos fez./ Mãe do Senhor, nossa mãe,/
nós queremos contigo aprender:/ a justiça, a vontade do Pai,/ e entender o teu
Filho que diz:
4. Povo de Deus, foi assim:/ da verdade jamais se afastou./ Veio a morte e ficou
nosso pão./ Visitou-nos e espera por nós!/ Mãe do Senhor, nossa mãe,/ nós
queremos contigo aprender/ a verdade, a firmeza, o perdão,/ e seguir o teu
filho que diz:
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D. OREMOS. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, celebramos a vossa Pa-

lavra, com a comunhão eucarística; concedei que nos conduzam à vida
eterna, a nós que proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da
Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / novo ano / Dia Mundial da Paz/ superação da pandemia Covid-19 /
Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A paz é o grande dom que todos desejamos. Que ao longo deste ano, Maria,
Mãe de Deus, nos ajude a viver, construir e irradiar a paz em nossa família, comunidade e ambientes diversos.
A. (Nº 364) Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz./ Senhor, fazei
de mim um instrumento de vosso amor.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, nos conceda a sua
graça, derrame sobre nós as suas bênçãos e nos guarde sãos e salvos todos os dias
deste ano.
A. Amém.
D. Que Ele nos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes na
caridade até o fim.
A. Amém.
D. Que ele disponha em sua paz nossos atos e nossos dias; atenda sempre as nossas
preces e nos conduza um dia à vida eterna.
A. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus da PAZ, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida todos os dias deste ano; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
“Jesus, a bênção de Deus que liberta pelo amor”
No 1º dia do ano, a Liturgia celebra a Santa Mãe de Deus, que deu à luz a Jesus, o Salvador. Esse Menino é a Bênção de Deus para cada homem e mulher, para
a grande família humana e para o mundo inteiro. ...
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É por isso que a Mãe de Deus nos abençoa hoje. ... Fixemos o olhar na Mãe
e no Filho que Ela nos mostra. No início do ano, deixemo-nos abençoar por N. Sra.
com o seu Filho.
Jesus é a bênção para aqueles que estão oprimidos pelo jugo da escravidão,
moral e material. Ele liberta com o amor. Àqueles que perderam a autoestima permanecendo prisioneiros de círculos viciosos, Jesus diz: o Pai ama-vos, não vos
abandona, espera com inabalável paciência o vosso regresso (cf. Lc 15, 20). Aos que
são vítimas de injustiça e exploração e não veem a saída, Jesus abre a porta da fraternidade, onde podem encontrar rostos, corações e mãos acolhedores, onde podem
partilhar amarguras e desespero, e recuperar alguma dignidade. Jesus aproxima-se
dos que estão gravemente doentes e se sentem abandonados e desanimados, toca
com ternura as feridas, derrama o óleo do consolo e transforma a fraqueza em força
de bem para desatar os nós mais emaranhados. Para os que estão presos e tentados
a fechar-se em si, Jesus reabre um horizonte de esperança, começando com um pequeno vislumbre de luz. ...
Peçamos a bênção à Santa Mãe de Deus, que nos mostra Jesus. Assim, o ano
que começa será um caminho de esperança e paz, com gestos diários de diálogo,
reconciliação e cuidado da criação. (Papa Francisco, Angelus, 1º/01/2020)

1. O Sacramento do Batismo
1.1. Aspectos de fundamentação teológico-pastoral
“O fato constitutivo do Batismo cristão encontra-se no mandamento
explícito de Cristo: ‘Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem
discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo’ (Mt
28,19). ‘Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele
que crer e for batizado será salvo; o que não crer será condenado’ (Mc 16,15s)”
(J. Castellano CERVERA, Dicionário de Espiritualidade, São Paulo: Paulinas,
1989, p.577). “O santo Batismo é fundamento de toda a vida cristã, o pórtico
da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais Sacramentos”
(Catecismo da Igreja Católica – CIC, 1213). “O Batismo incorpora os homens a
Cristo, tornando-os membros do Povo de Deus; perdoa-lhes os pecados e os faz
passar da condição humana em que nasceram para o estado de filhos adotivos,
transformando-os em uma nova criatura pela água e pelo Espírito Santo; por
isso são chamados filhos de Deus e realmente o são” (Rito para o Batismo de
crianças, nº 2). “Pelo Batismo somos incorporados à Igreja e feitos participantes
da sua missão” (CIC, 1213). (Diretrizes dos Sacramentos, Diocese de Erexim)

- 12 -

Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Epifania do Senhor – 03.01.2021

- Magos, caminhantes na busca de Deus, chegam a CRISTO, LUZ para todos os povos
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Sugere-se o anúncio das solenidades móveis de 2021 após a
proclamação do Evangelho, conforme indicação do Diretório
da Liturgia e da Organização da Igreja no Brasil, p. 37-38)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 429) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que o amor infinito do Pai, a graça e a paz de Cristo, Luz dos Povos, e a força de
comunhão do Espírito Santo, que nos congrega nele, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: A exemplo dos sábios do Oriente em sua busca amorosa pelo Messias, participamos desta celebração litúrgica dominical, certos de um encontro renovado e
renovador com Cristo, luz verdadeira e caminho para a construção de um mundo
na justiça e na paz
D. (... na procura dos magos por Cristo, a busca de muitos pelo sentido da vida..../
dia de oração pelas vocações e da partilha / início de ano, encontros familiares,
pessoas em férias / Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim / ...)
Pedido de perdão
D. “Os Magos buscaram amorosamente o recém-nascido rei dos judeus. Doutores
da lei e sacerdotes permaneceram indiferentes. Herodes ficou com medo.” Peçamos perdão a Deus pelas nossas indiferenças e por nosso medo dos compromissos
da fé.
L. Senhor, que nos dais a luz da vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos guiais pela luz da verdade, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos ofereceis oportunidade sempre renovada de vos conhecer e amar,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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D. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 91) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra ...
D. OREMOS. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guian-

do-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Epifania do Senhor, Paulinas-Paulus, p. 415-417)
Anim.: Depois de muito andar, os Magos chegam ao Menino de Belém em quem
reconhecem a glória de Deus e em nome das nações se prostram diante dele.
1ª Leitura: Is 60,1-6
Salmo 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* vossa justiça ao descendente da
realeza! - Com justiça ele governe o vosso povo,* com equidade ele julgue os
vossos pobres.
2. - Nos seus dias a justiça florirá* e grande paz, até que a lua perca o brilho! - De
mar a mar estenderá o seu domínio,* e desde o rio até os confins de toda a terra!
3. - Os reis de Társis e das ilhas hão de vir* e oferecer-lhe seus presentes e seus
dons; - e também os reis de Seba e de Sabá* hão de trazer-lhe oferendas e tributos.
- Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* e todas as nações hão de servi-lo.
4. - Libertará o indigente que suplica,* e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. - Terá
pena do indigente e do infeliz,* e a vida dos humildes salvará.
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelho: Mt 2,1-12
A. Aleluia, aleluia, aleluia....
L. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....
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Anúncio da Páscoa e demais festas litúrgicas
Anim.: Segundo uma antiga tradição da Igreja, hoje se faz o anúncio do dia da Páscoa e das demais festas litúrgicas deste ano.
D. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre há de se manifestar no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas variações
do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação.
O centro de todo ano litúrgico é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no Domingo da páscoa, este ano no dia 4 de abril.
Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa
do Senhor, derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas, início da
Quaresma, a 17 de fevereiro; a Ascensão do Senhor, no dia 16 de maio; a festa
de Pentecostes, a 23 de maio; o primeiro Domingo do Advento, no dia 28 de
novembro.
Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e santas e na
comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a
Páscoa do Senhor.
A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e
glória pelos séculos dos séculos. Amém.
A. (Nº 59) Ref. /:Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre,/ ontem, hoje e sempre,
aleluia!:/
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Neste primeiro domingo de 2021, vivendo as alegrias deste novo ano e o Jubileu de nossa Diocese, celebramos hoje a Epifania do Senhor. A Epifania celebra a
manifestação de Jesus Cristo, luz e salvação de Deus, a todos os povos e nações. Os
magos são sábios do Oriente que representam os que se deixam guiar pela luz, pelo
projeto de Deus a serviço da vida. Quem se deixa iluminar pela sabedoria de Deus,
acolhe e reconhece Jesus como o Messias prometido, o portador da salvação a toda
a humanidade. A ambição, o poder, como os de Herodes, leva a rejeitar a presença
do Salvador desde o seu nascimento.
Os magos do Evangelho representam toda a humanidade, todos os povos da
terra, que caminham ao encontro do grande desejo de seu coração: o próprio Deus.
Essa procura é, muitas vezes, difícil, cheia de armadilhas, de incertezas. Mas os
magos, por sua vez, souberam ler os sinais dos tempos, simbolizados pela estrela
vista no Oriente. Sua fé brotou da vida, dos fatos, da contemplação da natureza. Todos estes são caminhos dos quais Deus se serve para conduzir seus filhos à luz. Em
Jesus, a luz da salvação se projeta sobre todos os povos.
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A estrela indica um caminho alternativo, caminho que não passa pelo conhecimento dos grandes, mas pelo discernimento de pessoas mais simples. Assim foi
o caminho que conduziu os reis magos ao Menino de Belém. Deus, em sua imensa
bondade, é acessível a todos.
A festa da Epifania faz a gente sentir que somos peregrinos na fé, junto com
toda a humanidade, que enfrenta as dificuldades da vida e o cansaço do caminho.
Não basta saber que Jesus existe. É preciso seguí-lo e pôr em prática os seus ensinamentos.
O encontro com o Menino mudou o rumo dos magos, eles voltam por outro
caminho. Mudar de direção é sinal de conversão. O encontro com o recém-nascido
provoca nas pessoas mudança de direção e de atitudes. A história dos magos é a
nossa história na busca de Deus.
Em nossos dias, como no tempo de Jesus, temos aqueles que O aceitam. Há
os que, como os magos, se ajoelham, isto é, reconhecem nele a luz do mundo e a seguem; há outros que ficam indiferentes e por fim há outros que procuram apagar esta
luz trazida por Jesus a toda humanidade. Diante dos presentes recebidos por Jesus,
podemos nos perguntar: o que nós podemos oferecer ao Menino Deus? Certamente
os presentes que mais agradariam seriam a paz em nossas famílias e comunidades,
a compreensão, o amor, o perdão, a bondade, a justiça.
A salvação trazida por Jesus é um caminho a ser percorrido. A chegada do
Messias ao mundo não nos dispensa de procurá-Lo. Os magos hoje nos dão também
essa grande lição. Sua longa viagem é símbolo da estrada que cada um de nós deve
percorrer para encontrar a salvação. Que a luz de Cristo nunca se apague em vossas
vidas. Que Deus vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
D. Iluminados por Jesus, a verdadeira luz das nações, apresentemos nossa oração
confiante ao Pai por nossas necessidades e pelas do mundo inteiro, marcado pela
pandemia Convid-19.
A. Ouvi-nos, Senhor, e dai vossa luz a todos.
1. Para que a Igreja, sempre atenta à realidade, apresente a luz do Evangelho a todos
os povos, com ardor sempre renovado, nós vos pedimos, ó Deus.
2. Para que os dirigentes das nações, em consenso e harmonia, busquem soluções
para os grandes problemas da humanidade, como as consequências da pandemia,
nós vos pedimos.
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3. Para que a catequese de iniciação à vida cristã proporcione a todos encontro sempre novo e transformador com Cristo, nós vos pedimos.
4. Para que, a exemplo dos Magos, trilhemos unicamente o caminho da verdade e
da justiça, nós vos pedimos.
5. Para vivermos este ano recém-iniciado na concórdia e na paz, nós vos pedimos.
6. ...
D. Na oração diocesana pelas vocações do primeiro domingo de cada mês, rezemos:
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.: Em nosso rito de oferta, inspirados nos Magos, apresentemos a Deus o ouro
do amor, o incenso da oração e a mirra dos sofrimentos e lutas pela justiça.
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 operário que do trigo fez o pão.
D. Ó Deus, olhai com bondade os dons desta comunidade, que não mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas sua própria vida, com louvor por vossos dons e c
onfiança em vosso auxílio. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso
louvor porque, no mistério do Natal, revelais vosso Filho como luz para todos os
povos, representados nos sábios que, entendendo os vossos sinais a Ele se dirigem
para filial adoração.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja e a renovais a cada em sua missão de anunciar a salvação a toda a humanidade,
com o Papa N, com nosso Bispo N, com nossos(s) padre(s) _________________,
com os ministros e todos os outros que estão a serviço das comunidades.
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A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos
destes vosso Filho como nosso Salvador e por seu esposo, São José; nós vos bendizemos pelos santos e santas, por São (Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a,
que nele serviram com fidelidade e se tornaram nossos modelos e intercessores.
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 verdade, 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, participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assembleia 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.
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 ministro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)
D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo!
Anim.: Na mesa do altar, recebemos o Corpo e o Sangue de Cristo para continuarmos nossa caminhada de fé irradiando a luz do Cristo Salvador.
A. (Nº 430) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje ....
D. OREMOS Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz

celeste, para que possamos acolher com fé e viver com amor a vossa
manifestação de amor. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / ano recém-iniciado / Vocações/ superação da pandemia Covid-19 /
leigos e leigas no Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
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Anim. Os lugares para onde retornamos após a celebração comunitária são os mesmos. Mas devemos ir transformados pelo encontro com Cristo, como os Magos
que voltaram para sua terra por outro caminho.
A. (Cantos a Maria, 2017/19) Ref. Que a graça de Deus cresça em nós, sem cessar! E de ti, nosso Pai, venha o Espírito Santo de amor, pra gerar e formar
Cristo em nós!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, que nos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre nós as suas
bênçãos e nos confirme na fé, na esperança e na caridade.
A. Amém.
D. Porque seguimos confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz
entre as trevas, Deus nos torne também uma luz para os nossos irmãos.
A. Amém.
D. Terminada a nossa peregrinação, possamos chegar ao Cristo Senhor, luz da luz,
que os magos procuraram guiados pela estrela e com grande alegria encontraram.
A. Amém.
D. Abençoe-nos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 04, 2ªf: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25; dia 05, 3ªf: 1Jo 4,7-10; Sl 71(72);
Mc 6,34-44; dia 06, 4ªf: 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52; dia 07, 5ªf, S. Raimundo de Penyafort: 1Jo 4,19-5,4; Sl 71(72); Lc 4,14-22a; dia 08, 6ªf: 1Jo 5,513; Sl 147(147b); Lc 5,12-16; dia 09, sáb.: 1Jo 5,14-21; Sl 149; Jo 3,22-30; dia
10, dom., BATISMO DO SENHOR: Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Mc
1,7-11.
A solenidade da Epifania
Hoje celebramos a Solenidade da Epifania, lembrando os Magos que foram do Oriente para Belém, seguindo a estrela, para visitar o Messias recém-nascido. ...
Estes sábios, vindos de regiões distantes, após terem viajado muito, encontram Aquele que queriam conhecer. ... E quando finalmente chegam ao seu
destino, prostram-se diante do Menino, adoram-no, oferecem-lhe os seus preciosos dons. Depois disso, partem novamente sem demora para voltar à sua terra.
Mas aquele encontro com o Menino mudou-os.
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O encontro com Jesus não retém os Magos, pelo contrário, infunde neles
um novo impulso para regressar ao seu país, para contar o que viram e a alegria
que sentiram. ... A experiência de Deus não nos bloqueia, mas liberta-nos; não
nos aprisiona, mas põe-nos de novo a caminho, devolve-nos aos lugares habituais da nossa existência. Os lugares são e serão os mesmos, mas nós, depois
do encontro com Jesus, não somos os mesmos de antes. ... Cada experiência de
encontro com Jesus leva-nos a empreender caminhos diferentes, porque d’Ele
provém uma força boa que cura o coração e nos restabelece do mal. ...
Isto indica que somos nós que temos de mudar, de transformar o nosso
modo de viver, ainda que seja no   ambiente de sempre, de modificar os critérios
de julgamento sobre a realidade que nos rodeia. Eis a diferença entre o verdadeiro Deus e os ídolos traidores, como o dinheiro, o poder, o sucesso...; entre Deus e
aqueles que prometem dar-vos estes ídolos, como os adivinhos, os cartomantes,
os feiticeiros.
1.1.1. Sacramento da fé
A relação entre Batismo e fé está clara nas palavras de Jesus: “Aquele que
crer e for batizado será salvo” (Mc 16,16). O Batismo é o Sacramento da fé e é
feito na fé. Se não na fé daquele que é batizado, quando for criança, na fé da Comunidade e dos que são responsáveis por ele. É verdade que a fé é dom de Deus.
Mas supõe a resposta do ser humano. Exige corações predispostos a aceitar o
dom recebido e viver nele. A fé é condição para se realizar o Batismo. A vida na
fé é igualmente consequência do Batismo. A fé recebida não é tanto um dom a
ser conservado, mas a sercultivado.
1.1.2. Novo Nascimento
O Batismo atinge a pessoa no íntimo e em toda a realidade do seu ser. A
Sagrada Escritura refere-se a isto quando fala da “nova criatura” (2Cor 5,17),
do “homem novo” (Rm 6,6), de “renascimento” (Jo 3,5), de “passagem das
trevas à luz” (1Pd 2,9), do “pecado à graça” (Rm 6,1-4), de “filiação divina” (Jo
3,1-2) (CNBB, Pastoral dos Sacramentos da iniciação cristã, doc 2a, São Paulo,
Paulinas, 2.1.1). O Batismo cria uma nova situação em quem é batizado. Ele o
faz nascer de novo, “da água e do Espírito”, como disse Jesus a Nicodemos (Jo
3,5-7). (Diretrizes dos Sacramentos, Diocese de Erexim)

Acesse o site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br

notícias diversas, textos, documentos, este folheto dominical, o caderno das
celebrações mensais da Palavra de Deus, o jornal Comunicação Diocesana, fotos...
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Celebração da Palavra de Deus
Batismo do Senhor – 10.01.2021

- Pelo batismo no Jordão, Deus Pai declara Jesus seu Filho amado sobre quem repousa o
Espírito Santo
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

A. (Nº 49) /: Ó Pai, somos nós o povo eleito ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Senhor que sempre nos renova e enriquece com seus dons,
em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!
A vida na liturgia
Anim.: No inicio de sua chamada “vida pública”, Jesus procurou o Batismo de
João Batista, como hoje celebramos. Embora sem pecado, colocou-se na fila dos
pecadores e sendo batizado, foi declarado pelo Pai seu Filho muito amado. Esta
solenidade nos motiva a recordar o nosso Batismo, início de nossa caminhada com
Cristo, na comunidade dos seus discípulos missionários.
D. (... tempo de férias e de cursos / famílias com crianças recém-nascidas preparando-se
para o seu batismo / a pertença à nossa Diocese que vive seu Ano Jubilar de Ouro ...)
Pedido de perdão
D. Com o Batismo de João Batista, no Rio Jordão, Jesus iniciou a missão de anunciar
a Boa Nova da Salvação, à qual foi fiel até a morte. Em nosso Batismo, assumimos o
compromisso de seguir Jesus, na comunidade de seus seguidores. Recordando nosso
novo nascimento na água e no Espírito, em atitude penitencial, vamos receber a aspersão com a água que abençoamos. OREMOS! Nós vos bendizemos, ó Deus, pela
água, criatura vossa, fonte de vida natural, na qual nos fizestes renascer para a vida
nova em vosso Filho Jesus Cristo, vencedor da morte e do pecado. Aben+çoai esta
água a ser aspergida sobre nós e por ela confirmai nossa fé batismal e fortalecei-nos
no amor filial convosco e fraterno entre nós. Por Cristo, nosso Senhor!
A. Amém. (aspersão e canto)
A. (Nº 377) Sim, eu quero que a luz de Deus que, um dia, em mim brilhou,/
jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor./ Sim, eu quero que
o meu amor ajude o meu irmão/ a caminhar guiado por tua mão, em tua lei,
em tua luz, Senhor.
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4. Esta vida nova, comunhão com Deus,/ no batismo, aquele dia, eu recebi,/ vai aumentando sempre e vai me transformando / até que Cristo seja todo o meu viver.
Hino de louvor
D. Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus
Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos,
nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo,
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo o Cristo batizado no

Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente
vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do
Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. PNSrJC.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Batismo do Senhor, Ano B, Paulinas-Paulus, p. 418-420)
Anim.: Assumindo o Batismo de João Batista, “Jesus se solidariza com todos os
pecadores para resgatá-los” e é “ungido com o Espírito Santo e com poder”.
1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7
Salmo: 28 (29)
A. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
S. 1. - Filhos de Deus, tributai ao Senhor,* tributai-lhe a glória e o poder! - Dai-lhe
a glória devida ao seu nome;* adorai-o com santo ornamento!
2. - Eis a voz do Senhor sobre as águas* sua voz sobre as águas imensas! - Eis a voz
do Senhor com poder! * Eis a voz do Senhor majestosa.
3. - Sua voz no trovão reboando! * No seu templo os fiéis bradam: “Glória!” - É o
Senhor que domina os dilúvios,* o Senhor reinará para sempre!
2ª Leitura: At 10,34-38
Evangelho: Mc 1,7-11
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Tu és meu Filho amado; em ti ponho meu bem-querer.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
Encerrando o tempo do natal, a liturgia de hoje nos recorda o dia em que Jesus
foi batizado nas águas do Rio Jordão. E ao celebrarmos o batismo de Jesus, somos
especialmente convidados a renovar o nosso Batismo, que nos coloca no grupo de
Jesus, a serviço da mesma missão. Missão esta que queremos renovar neste tempo
jubilar de nossa Diocese: “50 anos a serviço da fé e da vida”.
Com o batismo Jesus começa a sua missão de anunciar o Reino de Deus. Com
isso Jesus nos ensina que com o batismo também nós começamos um jeito novo de
viver, mais comprometidos com Deus e com a Comunidade. Com o batismo recebemos uma missão a cumprir, começamos a fazer parte da Igreja, a Igreja de Deus.
Pelo batismo, as criaturas humanas são chamadas a vivenciar a fé, e, pela fé, fazer
parte do Povo de Deus. Por um lado, o batismo nos faz filhos de Deus. Por outro
lado, nos faz membros da comunidade cristã. Assumir o compromisso do batismo
na forma de testemunho é a missão de todos os cristãos. A missão de levar a humanidade inteira a encontrar o caminho do Pai é grande.
Mas se a missão é grande, maior é a esperança naquele que mantém os céus
abertos e nos chama de filhos. O Pai gostará de ver seus filhos e filhas a caminho,
juntos, a serviço da vida e transformando nossas palavras e boas intenções em gestos concretos de solidariedade e compaixão.
Batismo significa mergulho. É necessário mergulhar no Plano e no Projeto
de vida e Esperança trazido por Jesus. Pelo batismo, o nosso ser reveste-se de nova
dignidade. A dignidade humana faz parte da comunhão da criatura com Deus e com
os irmãos. O batismo é expressão de amor entre o Criador e a criatura. A criatura
torna-se uma imagem real do Criador no estilo de vida e nas atitudes. A criatura
torna-se para o mundo o rosto esperançoso de Deus.
No Evangelho de hoje, Marcos apresenta o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Jesus se mostra aberto à vontade do Pai, cheio do Espírito Santo, desde o início
de sua missão. O Pai se manifesta abrindo o céu, enviando-lhe o Espírito e declarando-o seu Filho amado. Isso mostra sua profunda sintonia com o Pai.
Assumir o compromisso do batismo na forma de testemunho é uma missão
urgente de todos os cristãos. E apontar caminhos de esperança, que dão sentido à
vida dos irmãos e irmãs se constituem, talvez, na maior contribuição que todos nós
batizados podemos dar. Precisamos transformar nossas palavras e boas intenções
em gestos concretos de vida e esperança.
Que o nosso batismo nos ajude a sermos verdadeiros discípulos missionários
de Jesus em nossa Diocese que celebra com alegria seu jubileu.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
(Nº 192) 1. Eu creio em Deus Pai, poder ...
Preces dos fiéis
D. A partir de nosso Batismo, vivemos a vida nova da graça na comunidade cristã.
Nessa condição, apresentemos nossas preces a Deus Pai.
A. Ouvi-nos, ó Deus de misericórdia.
L. 1. Para que todos os batizados vivam sempre mais fielmente os seus compromissos de fé e de cidadania, nós vos pedimos, Senhor.
2. Pelos pais e padrinhos em preparação para o batismo de seus filhos e afilhados
para que o celebrem, confirmando sua fé e sua participação comunitária, nós vos
pedimos.
3. Para que o serviço dos agentes de pastoral dos diversos sacramentos tenha muitos
frutos na vida comunitária, nós vos pedimos.
4. Para garantirmos ambiente familiar, comunitário e social favorável à vida cristã
de nossas crianças, adolescentes e jovens, nós vos pedimos.
5. Para que a celebração dos sacramentos seja sempre simples, consciente, expressão e fator de participação comunitária, nós vos pedimos.
6. Para que todos os batizados cultivem a solidariedade ativa com as pessoas em dificuldades em decorrência da pandemia e de outros males sociais, nós vos pedimos.
7. ...
D. Reavivai em nós, ó Deus, o dom e a alegria do Batismo, que nos deu a graça da
vida nova em vosso Filho Jesus que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus os frutos de nosso compromisso com a justiça e a paz,
decorrente de nosso Batismo.
A. (Nº 203) Ref. Sabes, Senhor, o que temos ....
D. Recebei, ó Pai, os dons que vos apresentamos no dia em que revelastes

vosso Filho, para que nos tragam a graça do Cordeiro que lavou em sua
misericórdia os pecados do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
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D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e
majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada momento de nossa vida.
A. Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai e Criador.
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos recomendamos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no
vosso amor e realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho
Jesus, na força do Espírito Santo, com o Papa N, nosso Bispo N, os bispos do mundo inteiro, nosso(s) padre(s) __________, e todos os outros ministros e servidores
do vosso povo.
A. Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai e Criador.
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e
santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que
eles nos ajudem a perseverar no bem até o em que chegarmos à morada eterna e
vivermos para sempre convosco.
A. Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai e Criador.
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas
famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas
obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos
vossos santos e santas.
A. Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai e Criador.
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna, nosso louvor, por todos os teólogos que nos ajudam a compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram
de coração sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem a vós e
participem da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos e irmãs.
A. Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai e Criador.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como
Cristo nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca
sobre o altar).
D. Ao ser batizado no rio Jordão, Cristo santificou as águas para o Batismo da Nova
Aliança. No sacramento do altar, Ele nos dá o alimento da fé recebida ao sermos
batizados. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: No batismo, recebemos a graça da fé. Na Eucaristia, temos o alimento que
nos sustenta nos compromissos batismais.
A. (Nº 283) 1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor/ ....
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D. OREMOS. Nutridos pelo vosso sacramento, dai-nos, ó Pai, a graça de

ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus,
nós o sejamos de fato. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / famílias que vão batizar crianças neste ano/ superação da pandemia
Covid-19 / ministros e ministras da evangelização, da caridade e extraordinários
da comunhão eucarística no Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Unidos a Cristo pelo Batismo, devemos passar a vida fazendo o bem como
Ele.
A. (Nº 476) /: Vou realizar, vou realizar, minha vocação, vou realizar.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai que nos deu vida nova em Jesus, seu Filho amado, na força do Espírito,
nos conduza pelo caminho do bem por toda nossa vida. E que nos abençoe o mesmo Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
“O Batismo de Jesus e o nosso”
A hodierna festa do Batismo do Senhor encerra o tempo do Natal e convida-nos a pensar no nosso batismo. Jesus quis receber o batismo pregado e
administrado por João Batista no Jordão. ...
Então compreendemos a grande humildade de Jesus, Aquele que não tinha pecado, ao pôr-se em fila com os penitentes, misturando-se entre eles para
ser batizado nas águas do rio. Quanta humildade tem Jesus! E, agindo assim,
Ele manifestou aquilo que celebramos no Natal: a disponibilidade de Jesus a
imergir-se no rio da humanidade, a assumir sobre si as faltas e as debilidades dos
homens, a compartilhar o seu desejo de libertação e de superação de tudo o que
afasta de Deus e nos torna alheios aos irmãos. Assim como em Belém, também
ao longo das margens do Jordão, Deus mantém a promessa de assumir o destino
do ser humano, e disto Jesus é o Sinal tangível e definitivo. Ele cuidou de todos
nós, cuida de todos nós durante a vida, ao longo dos dias.
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O Evangelho de hoje ressalta que Jesus, “no momento em que saía da
água... viu abrir-se os céus e descer sobre Ele o Espírito em forma de pomba”
(Mc 1, 10). O Espírito Santo, que tinha agido desde o princípio da criação, guiado Moisés e o povo no deserto, agora desce em plenitude sobre Jesus para lhe
infundir a força para cumprir a sua missão no mundo. O Espírito é o artífice
do Batismo de Jesus, e também do nosso batismo. Ele abre os olhos do nosso
coração para a verdade, para toda a verdade. Impele a nossa vida pela vereda
da caridade. Ele é o dom que o Pai ofereceu a cada um de nós no dia do nosso
batismo. Ele, o Espírito, transmite-nos a ternura do perdão divino. E é ainda Ele,
o Espírito Santo, quem faz ressoar a Palavra reveladora do Pai: “Tu és o meu
Filho” (v. 11).
A festa do Batismo de Jesus convida cada cristão a fazer memória do próprio batismo. Eu não vos posso perguntar, se vos recordais do dia do vosso batismo, porque a maioria de vós éreis crianças, como eu; fomos batizados quando
éramos crianças. Mas faço-vos outra pergunta: sabeis a data do vosso batismo?
Sabeis em que dia fostes batizados? Cada um pense nisto. E se não souberdes
a data, ou se a esquecestes, quando voltardes para casa, perguntai à mãe, à avó,
ao tio, à tia, ao avô, ao padrinho, à madrinha: que data? E devemos conservar
aquela data sempre na memória, porque se trata de uma data de festa, é o dia da
nossa santificação inicial, é a data em que o Pai nos concedeu o Espírito Santo
que nos impele a caminhar, é a data do grande perdão. Não vos esqueçais: qual
é a data do meu batismo?
Invoquemos a proteção maternal de Maria Santíssima, a fim de que todos
os cristãos possam compreender cada vez mais o dom do Batismo e se comprometam a vivê-lo com coerência, dando testemunho do amor do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. (Papa Francisco)
Leituras da semana:
dia 11, 2ªf: Hb 1,1-6; Sl 96(97); Mc 1,14-20; dia 12, 3ªf: Hb 2,5-12; Sl 8; Mc
1,21b-28; dia 13, 4ªf, Santo Hilário: Hb 2,14-18; Sl 104(105); Mc 1,29-39; dia
14, 5ªf, Hb 3,7-14; Sl 94(95); Mc 1,40-45; dia 15, 6ªf, Santo Arnaldo Janssen: Hb
4,1-5.11; Sl 77(78); Mc 2,1-12; dia 16, sáb.: Hb 4,12-16, Sl 18(19B); Mc 2,13-17;
dia 17, dom. 2º do TC-B: 1Sm 3,3b-10.19; Sl 39(40); 1Cor 6,13c-15a.17-20; Jo
1,35-42 (Testemunho de João Batista).
Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 17.01.2021

- O impulso missionário do encontro com Cristo
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 482) 1. Me chamaste para caminhar na vida ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a paz de Deus que em seu amor infinito nos revelou
seu Filho amado e nele nos reúne, na comunhão do Espírito
Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: A quem o procura, Cristo convida a viver a experiência transformadora do
encontro com Ele e segui-lo no caminho da fé e da missão. Impulsionados por Ele,
viveremos a urgência e a alegria de anunciá-lo aos outros, como João Batista, que
o indicou aos discípulos, os quais, por sua vez, motivaram outros a conhecê-lo.
D. (... pessoas em situações diversas – doentes, sofrendo as consequências da pandemia Covid 19, encarceradas, em busca de lugar para morar e trabalhar, em viagem,
em cursos de férias / ...)
Pedido de perdão
D. Quem cultiva a generosidade do amor percebe os apelos de Deus e os segue com
prontidão e alegria. Peçamos-lhe perdão pelas vezes que ficamos fechados em nós
mesmos e que nos dê a graça de estarmos sempre atentos ao que nos pede e os
outros necessitam de nós.
S. (Nº 82) Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa;
A. e perdoai a nossa culpa.
S. Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa;
A. e perdoai a nossa culpa.
S. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa;
A. e perdoai a nossa culpa/ porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso
perdão.
D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
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Glória
S. (Nº 88) Glória a Deus nas alturas!
A. Glória, glória, aleluia!.....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra,

escutai com bondade as preces de vosso povo e dai ao nosso tempo a
vossa paz. PNSRJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 567-570)
Anim.: A manifestação de Deus e a missão a que chama cada pessoa se dá de muitas
formas na normalidade da vida.
1ª Leitura: 1Sm 3,3b-10.19
Salmo: Sl 39(40)
S. Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer faço a vossa vontade.
A. Eu disse: “Eis que venho, Senhor!” Com prazer faço a vossa vontade.
S. 1. - Esperando, esperei no Senhor,* e inclinando-se, ouviu meu clamor. - Canto
novo ele pôs em meus lábios,* um poema em louvor ao Senhor.
2. - Sacrifício e oblação não quisestes,* mas abristes, Senhor, meus ouvidos; - não
pedistes ofertas nem vítimas,* holocaustos por nossos pecados.
3. - E então eu vos disse: “Eis que venho!”* Sobre mim está escrito no livro: - “Com
prazer faço a vossa vontade,* guardo em meu coração vossa lei!”
4. - Boas-novas de vossa justiça* anunciei numa grande assembleia; - vós sabeis:
não fechei os meus lábios* Vós sabeis: não fechei os meus lábios!
2ª Leitura: 1Cor 6,13c-15a.17-20
Evangelho: Jo 1,35-42
A. Graças a Deus.
A. Aleluia ...
L. Encontramos o Messias, Jesus Cristo, de graça e verdade ele é pleno; de sua
imensa riqueza, graças, sem fim, recebemos.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados Irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Na liturgia deste final de semana escutamos o testemunho de João Batista
logo após o batismo de Jesus, apresentando-O como o servo fiel, o Cordeiro de Deus,
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aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o Filho de Deus, que veio com a força
divina para limpar a criatura humana do pecado e dar-lhe a santidade e a vida de Deus.
Deus criou o mundo bom. O pecado entrou depois, trouxe o desequilíbrio na
criação e cortou o caminho que ligava o céu e a terra. A terra se tornou como que um
lugar de estranhos, e o homem passou a viver em permanente saudade do céu. Hoje
o Cristo vem para “tirar o pecado do mundo”. E o faz através do mesmo Espírito
que, no início da criação, dava vida ao mundo.
Hoje o Evangelho nos afirma que Jesus não apenas nos dá a vida (simbolizada
no batismo com água), mas a vida divina (batizar no Espírito Santo). Jesus é o Cordeiro verdadeiro que realiza a Páscoa definitiva. Pelo seu sangue dá testemunho do
amor eterno de Deus para com a humanidade e elimina o pecado do mundo, que é a
escravidão gerada pela mentira e pela ganância.
João Batista termina a primeira parte do seu testemunho afirmando que esse
homem sobre quem permanece o Espírito é o Filho de Deus. Como os primeiros
discípulos receberam o testemunho de João e seguiram Jesus, assim também todos
nós somos convidados a dar nosso testemunho de seguidores de Jesus.
A força da palavra de João Batista e os apelos de conversão que ele fazia
encontram acolhimento em muitas pessoas que depois se tornarão seguidores de
Jesus. Percebemos que João Batista não atrai para si a atenção, mas aponta para
Jesus. O centro de nossa vida e de nossa fé é Jesus Cristo. Nossos olhares devem
estar direcionados, fixos em Jesus nosso mestre e Senhor. João aponta, indica Jesus.
Este também é nosso compromisso de cristãos. Neste ano do laicato queremos, que
nossos leigos cristãos, a partir do batismo, possam anunciar o Reino de Deus, indicar o Cristo Salvador.
Pelo batismo, fomos incorporados à Igreja, que é essencialmente missionária;
por isso, sentimo-nos solidários com todos os seres humanos na necessidade da salvação. Que em nossas famílias, comunidades e na sociedade sejamos anunciadores
dos verdadeiros valores do Evangelho deixando de lado tudo aquilo que vai contra
nossa fé e nossas famílias.
Que o Bom Deus vos abençoe.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
(Fórmula mais extensa, p. 14 do livro de cantos da Diocese de Erexim)
Oração dos fiéis
D. A Deus, que por meios diversos chama a todos a uma missão, apresentemos confiantes nossa oração comunitária.

- 30 -

A. Ouvi-nos, Senhor, em vossa bondade.
L. 1. Para que a Pastoral Vocacional ajude adolescentes e jovens a realizar o encontro transformador com Cristo e a responder ao chamado que lhes faz, rezemos,
irmãos.
2. Para que a nossa Diocese, neste Ano Jubilar de Ouro, seja enriquecida de novas
vocações ao Ministério Ordenado e à Vida Religiosa, rezemos, irmãos.
3. Para que os leigos e leigas irradiem a alegria contagiante de sua vida em Cristo,
rezemos, irmãos.
4. Para confiarmos sempre na força de Deus e cultivarmos a solidariedade mútua
para superarmos as consequências da pandemia, rezemos, irmãos.
5. Pelos desempregados, pelos que se encontram em depressão, pelos que perderam
o sentido da vida, para que não lhes falte a esperança e o apoio da família e da
comunidade, rezemos, irmãos.
6. Para que os governantes e os responsáveis por organizações sociais, em trabalho
conjunto e harmonioso, busquem sempre e unicamente o bem comum, rezemos,
irmãos.
7. ...
D. Ó Deus de bondade, que nos fazeis conhecer o que esperais de nós, confirmai-nos em nossa resposta para vos sermos sempre fiéis e renovai em seu entusiasmo
os que eventualmente tenham vacilado ao longo do caminho. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Na disposição da doação plena a Deus, façamos nossa doação a Ele.
A. (Nº 224) 1. Um coração para amar, pra....
D. Concedei-nos, Ó Deus, a graça de participar constantemente da celebra-

ção litúrgica, pois todas as vezes que a realizamos, revivemos a nossa
redenção. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nossos louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação
D. A Vós, ó Deus de misericórdia, apresentamos nosso louvor porque sois o Criador
de todas as coisas, nos fizestes à vossa imagem e semelhança e quereis que todos
Vos conheçam na verdade e vos sirvam na santidade.
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A. Nós vos louvamos, ó Deus, e em vós confiamos.
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se
nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, e em vós confiamos.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. e
por nosso Bispo N., por nosso(s) padre(s) e por todos os ministros de nossas comunidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, e em vós confiamos.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como
nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, e em vós confiamos.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, entre
eles NN, pelos quais pedimos a recompensa eterna prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, e em vós confiamos.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no
vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossos pedidos na oração que o próprio Cristo nos
ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar....)
D. Vendo Cristo passar perto dele, João Batista referiu-se com a expressão que a
Igreja renova quando nos apresenta a o Pão da Vida: Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Permanecendo conosco, Cristo se dá a nós como alimento no Pão do Altar,
a fim de nos sustentar no seguimento a Ele.
A. (Nº 291) 1. Não pode faltar a palavra, não pode ...
D. OREMOS! Transformai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade,

para que vivam unidos no vosso amor os que guiais com vossa Palavra e
fortaleceis com o Pão da Vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / agentes da pastoral vocacional/ superação da pandemia Covid-19 /
religiosas e religiosos no Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Quem vive o encontro com Cristo, a exemplo de um dos discípulos de João
Batista, motiva outros a viverem esta experiência transformadora. Que possamos
testemunhar a outras pessoas esta alegria.
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A. (Nº 491) Ref. Vem! Vamos juntos caminhar, / pois, sozinho, ninguém pode
chegar lá, /:porque Deus nos escolheu, Cristo nos chamou,/ o Espírito de
amor nos enviou!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus nos mantenha atentos à sua voz e nos faça crescer no seu amor. E que desça sobre nós a bênção de Deus todo-poderoso e fonte da vida: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Alegria da convivência com o Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 18, 2ªf: Hb 5,1-10; Sl 109(110); Mc 2,18-22; dia 19, 3ªf: Hb 6,10-20; Sl
110(111); Mc 2,23-28; dia 20, 4ªf, Santos Sebastião e Fabiano: Hb 7,1-3.15-17;
Sl 109(110); Mc 3,1-6; dia 21, 5ªf, Santa Inês: Hb 7,25.8,6; Sl 39(40); Mc 3,7-12;
dia 22, 6ªf, São Vicente: Hb 8,6-13; Sl 84(85); Mc 3,13-19; dia 23, sáb.: Hb 9,23.11-14; Sl 46(47); Mc 3,20-21; dia 24, dom. 3º do TC-B: Jn 3,1-5.10; Sl 24(25);
1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20; (inícios em Cafarnaum – domingo da Palavra).
“Procurar, encontrar e seguir Jesus”
Como nas festas da Epifania e do Batismo de Jesus, também a página do Evangelho de deste domingo (cf. Jo 1, 35-42) propõe o tema da manifestação do Senhor.
Desta vez é João Batista que o indica aos seus discípulos, como “o Cordeiro de Deus”
(v. 36), convidando-os deste modo a segui-lo. E assim é para nós: Aquele que contemplamos no mistério do Natal, agora somos chamados a segui-lo na vida quotidiana. ...
A narração do Evangelho indica as caraterísticas essenciais do itinerário de fé.
Existe um itinerário de fé, e trata-se do percurso dos discípulos de todos os tempos,
também nosso, a partir da pergunta que Jesus dirige aos dois que, impelidos por João
Batista, se põem a segui-lo: “Que procurais?” ...
Nesta busca é fundamental o papel de uma verdadeira testemunha, de uma pessoa
que primeiro percorreu o caminho e encontrou o Senhor. No Evangelho, João Batista é
esta testemunha. ...
A vida de fé consiste no desejo de estar com o Senhor e, portanto, numa busca
contínua do lugar onde Ele mora, reavivando o encontro com Jesus na oração, na meditação da Palavra de Deus e na frequência dos Sacramentos.
A Virgem Maria nos sustenha neste propósito de seguir Jesus, de ir e estar onde
Ele mora, para ouvir a sua Palavra de vida, para aderir Àquele que tira o pecado do
mundo, para nele encontrar esperança e impulso espiritual. (Papa Francisco, oração
do Anjo do Senhor, 14/01/2018)
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 24.01.2021

- A Deus que chama, deve-se responder pronta e generosamente
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Sugere-se a entronização do Livro da Palavra....)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 39) Ref. Senhor, se tu me chamas, eu quero ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça, o amor e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo,
nosso Senhor, na alegria do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Como passou pelo Mar da Galileia e chamou pescadores a segui-lo, Cristo
passa pela realidade de nossa vida com nossas ocupações e dificuldades, como as
decorrentes da pandemia Covid-19, e nos chama a confirmar nossa adesão a Ele e
a missão a que nos chama. Que esta celebração nos ajude a ouvir sempre de novo,
neste Domingo da Palavra, o chamado à conversão e à penitência, com resposta
pronta e determinada.
D. (... Domingo da Palavra, instituído pelo Papa Francisco, em 30/9/2019, nos 1.600
anos da morte de São Jerônimo, tradutor da Bíblia / retiros, cursos de férias / pessoas em viagem / Ano Jubilar de Ouro da Diocese /... ).
Pedido de perdão
D. É necessário responder sem demora e com alegria ao Senhor que chama para uma
missão. Peçamos que nos perdoe pelas nossas resistências e demoras em responder aos seus apelos.
L. Senhor, que sempre usais de misericórdia para quem vos procura de coração sincero, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que anunciais continuamente a necessidade da verdadeira conversão para
acolher vosso Reino, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que convidais a todos a seguir vossos passos, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
Glória
A. (Nº 93) Ref. /:Glória a Deus na imensidão/ e paz na ....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o

vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em
boas obras. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 571-573)
Entronização do Livro da Palavra de Deus
Anim.: Na Carta pela qual instituiu este Domingo da Palavra, de 30 de setembro
de 2019, o Papa Francisco diz ser importante que, na celebração, se possa entronizar o texto sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da assembleia o valor
normativo que possui a Palavra de Deus. Será útil colocar em evidência a sua proclamação. Acolhamos de coração e mente abertos o Livro Sagrado, que nos traz
o chamado divino para a fé e a conversão, neste mundo grande e maravilhosos,
nossa Casa Comum.
A. (Nº 116) /:A palavra de Deus vai chegando, vai!:/.....
1ª Leitura: Jn 3,1-5.10
L. Leitura da Profecia de Jonas.
Salmo: Sl 24(25)
S. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, / vossa verdade me oriente e me conduza!
A. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, / vossa verdade me oriente e me
conduza!
S. 1. - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,* e fazei-me conhecer a vossa estrada! - Vossa verdade me oriente e me conduza,* porque sois o Deus da minha
salvação.
2. - Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura* e a vossa compaixão que são eternas! - De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia* e sois bondade sem limites,
ó Senhor!
3. - O Senhor é piedade e retidão,* e reconduz ao bom caminho os pecadores. - Ele
dirige os humildes na justiça,* e aos pobres ele ensina o seu caminho.
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2ª Leitura: 1Cor 7,29-31
Evangelho: Mc 1,14-20
A. Aleluia...
L. O Reino do Céu está perto! Convertei-vos, irmãos, é preciso! Crede todos no
Evangelho!
A. Aleluia....
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Na Bíblia, a luz é símbolo de vida, assim como as trevas simbolizam o pecado
e a morte. Deus é comparado à luz. A liturgia deste domingo nos apresenta a necessidade de reconhecer Jesus como a luz do mundo.
Reconhecer Jesus como luz do mundo significa acolher sua proposta de trabalhar pelo Reino de Deus. É converter-se, renunciar a tudo aquilo que impede que
seu projeto de vida se realize na história. Isso precisa ser realizado num clima de
diálogo e unidade.
Depois de Jesus ter enfrentado as tentações no deserto, iniciou oficialmente
seu ministério junto ao povo. O ponto de partida de Jesus é a exigência da conversão. Este seria o sinal visível de que o Reino de Deus estava sendo acolhido.
Essa proposta de Jesus é envolvente e determinante na vida dos discípulos.
Logo após Jesus falar do Reino, convida pessoas para segui-lo. Com Pedro, André,
Tiago e João inicia uma comunidade de discípulos, onde se torna viável o caminho da conversão que eles devem indicar para os outros. Uma comunidade que vai
acompanhar Jesus até a sua morte. Aprende com Jesus o jeito de ensinar e se colocar
a serviço de todos.
Nessa prática de Jesus temos dois ensinamentos: primeiro, deixar as redes;
segundo, aprender a viver em comunidade. O anúncio do Reino supõe a vivência do
discipulado numa comunidade concreta. E a comunidade dos discípulos não é uma
comunidade com fim em si mesma, mas está permanentemente a serviço do Reino
de Deus.
A missão de Jesus é caminhar ao encontro dos necessitados. Nas sinagogas
ensinava e pregava o Evangelho do Reino. Curava os doentes e atendia o povo em
suas necessidades concretas. Essa atitude de Jesus revela que a sua missão é um
serviço, uma Luz que brilha nas trevas.
Converter-se a Jesus e entrar no Reino de Deus é passar das trevas à luz. É a
morte do egoísmo, do individualismo, da ganância e passar para uma vida marcada
pelo amor a Deus e aos irmãos. Mas isso é uma tarefa para a vida inteira. Nunca

- 36 -

estamos totalmente preparados ou prontos. Somos um povo que segue o caminho de
Jesus, que se constrói a cada dia de nossa vida.
Que esta celebração nos ajude a reconhecer em Jesus a luz que ilumina nossas
trevas pessoais e sociais; e que alimente, em nosso coração, o desejo de segui-lo,
convertendo-nos sempre mais para Deus e sendo membros participantes de uma
Igreja servidora e missionária, promotora da vida.
Que o Bom Deus vos abençoe.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
D. A Deus que nos dirige sua Palavra de vida e conta conosco para realizar seu projeto de salvação, apresentemos nossa súplica confiante.
A. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L. 1. Para acolhermos com alegria e vivermos com determinação a vossa Palavra de
vida, nós vos pedimos, ó Deus.
2. Para que a Igreja encontre caminhos e métodos adequados para anunciar vossa
Palavra de salvação na atual cultura urbana, nós vos pedimos.
3. Para que adolescentes e jovens, motivados por sua família e comunidade, acolham
vosso chamado à Vida Religiosa e ao Ministério Ordenado, nós vos pedimos.
4. Para que este Domingo da Palavra dê novo impulso á formação bíblica através de
cursos, grupos de reflexão, leitura pessoal e outros, nós vos pedimos.
5. Para que a experiência da pandemia nos ajude a viver o cuidado permanente com a
vida e a saúde, a prática da solidariedade e a defesa da Casa Comum, nós vos pedimos.
6. Para que os dirigentes das nações, em colaboração mútua, promovam o bem comum pelo caminho do diálogo e do entendimento, nós vos pedimos.
7. ....
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais vossa Palavra de Pai nos acontecimentos da vida e no precioso tesouro da Sagrada Escritura. Concedei-nos a
luz do vosso Espírito para compreendê-la e praticá-la com fidelidade. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, apresentemos a Deus a dedicação dos agentes de
pastoral, dos ministros ordenados, dos religiosos e religiosas no serviço da evangelização.
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A. (Nº 208) 1. O nosso Deus com amor....
D. Ó Deus, acolhei com bondade os dons que vos apresentamos e conce-

dei-nos a vossa a salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, Pai e Criador, Senhor da História, nosso hino
de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para
ser nosso Salvador.
A. Bendito sejais, ó Pai Santo e Senhor!
D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por
sua vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida
eterna.
A. Bendito sejais, ó Pai Santo e Senhor!
D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em
sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) N.
e todos os animadores das comunidades.
A. Bendito sejais, ó Pai Santo e Senhor!
D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José
e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.
A. Bendito sejais, ó Pai Santo e Senhor!
D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias
e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra
A. Bendito sejais, ó Pai Santo e Senhor!
D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia
dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar....) Confirmemos
agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor, Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que quem recebe o seu Corpo tem a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....
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Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Na comunhão eucarística, somos revigorados para vivermos a conversão e a
busca dos caminhos do Senhor.
A. (nº 475) 1. Tu vieste à margem do lago,/ não buscaste ....
D. OREMOS. Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, tendo recebido a

graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e
do mundo / agentes da pastoral da saúde/ superação da pandemia Covid-19 / o
Bispo e os padres no Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Realizemos com decisão a conversão e a penitência que a Palavra de Deus
nos propõe nesta celebração.
A. (Nº 483) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/ pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor,/
eis-me aqui, Senhor!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para nós o seu olhar e nos dê novo ardor na missão de evangelizar.
Que Ele dirija nossos passos, ilumine nossa mente e renove nosso coração. E que
nos abençoe Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. O tempo já se completou. Anunciai a todos que o Reino se manifestou. Ide em
paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração vocacional
Senhor da Messe e pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu
forte e suave convite: “Vem e segue-me”. Derrama sobre nós o teu Espírito; que
ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a messe não se perca por falta de operários, desperta nossas
comunidades para a missão, ensina nossa vida a ser serviço, fortalece os que
querem dedicar-se ao Reino na vida consagrada e religiosa.
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Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos
seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em
tua Igreja.
Senhor da Messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu
povo.
Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a
responder SIM. Amém.
“O início da missão de Jesus”
O Evangelho de hoje apresenta-nos o início da pregação de Jesus na Galileia. São Marcos frisa que Jesus começou a pregar “depois que João [o Batista]
foi preso” (1, 14). Precisamente no momento em que a voz profética do Batizador, que anunciava a vinda do Reino de Deus, é abafada por Herodes, Jesus
começa a percorrer os caminhos da sua terra para levar a todos, sobretudo aos
pobres, “o Evangelho de Deus” (ibid.). O anúncio de Jesus é semelhante ao de
João, mas distingue-se pelo fato de que Jesus já não indica para o alto quem
deve vir: Jesus é Ele mesmo o cumprimento das promessas; é Ele mesmo a
“boa nova” a acreditar, acolher e comunicar aos homens e mulheres de todos
os tempos, para que também eles Lhe confiem a sua existência. Jesus Cristo em
pessoa é a Palavra viva e ativa na história: quem O ouve e segue entra no Reino
de Deus.
Jesus é o cumprimento das promessas divinas porque é Aquele que doa ao
homem o Espírito Santo, a “água viva” que mata a sede do nosso coração inquieto, sedento de vida, de amor, de liberdade, de paz: sedento de Deus.
Deus, tornando-se homem, fez sua a nossa sede, não só da água material,
mas sobretudo a sede de uma vida plena, de uma vida livre da escravidão do mal
e da morte. Ao mesmo tempo, com a sua encarnação Deus colocou a sua sede —
porque também Deus tem sede — no coração de um homem: Jesus de Nazaré.
Deus tem sede de nós, dos nossos corações, do nosso amor, e colocou esta sede
no coração de Jesus. Por conseguinte, no coração de Cristo encontram-se a sede
humana e a sede divina. (Papa Francisco, oração do Anjo do Senhor, 25/1/2018)
Leituras da semana:
dia 25, 2ªf, Conversão de São Paulo: At 22,3-16 ou At 9,1-22; Sl 116(117); Mc
16,15-18; dia 26, 3ªf, Santos Timóteo e Tito: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5; Sl 95(96); Lc
10,1-9; dia 27, 4ªf, Santa Ângela Mérici: Hb 10,11-18; Sl 110(111); Mc 4,1-20;
dia 28, 5ªf, Santo Tomás de Aquino: Hb 10,19-25; Sl 23(24); Mc 4,21-25; dia 29,

- 40 -

6ªf, São José Freinademetz: Hb 10,32-39; Sl 36(37); Mc 4,26-34; dia 30, sáb, Hb
11,1-2.8-19; Sl (Lc 1); Mc 4,35-41; dia 31, dom. 4º do TC-B: Dt 18,15-200; Sl
94(95); 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 (Início do Evangelho).
O domingo da Palavra
A dedicação dum domingo do Ano Litúrgico particularmente à Palavra de
Deus permite, antes de mais nada, fazer a Igreja reviver o gesto do Ressuscitado
que abre, também para nós, o tesouro da sua Palavra, para podermos ser no mundo arautos desta riqueza inexaurível. A propósito, voltam à mente os ensinamentos de Santo Efrém: “Quem poderá compreender, Senhor, toda a riqueza duma
só das tuas palavras? Como o sedento que bebe da fonte, muito mais é o que
perdemos do que o que tomamos. A tua palavra apresenta muitos aspetos diversos, como diversas são as perspectivas daqueles que a estudam. O Senhor pintou
a sua palavra com muitas belezas, para que aqueles que a perscrutam possam
contemplar aquilo que preferirem. Escondeu na sua palavra todos os tesouros,
para que cada um de nós se enriqueça em qualquer dos pontos que medita” (Papa
Francisco na Cara com a qual instituiu o Domingo da Palavra, em 30/9/2019).
1.1.3. Configuração a Cristo
“O centro da vida de todos os batizados é a pessoa de Jesus e sua proposta
de amor e justiça” (Texto- Base do Ano Vocacional 2003, nº 90). O batizado
participa do sacerdócio de Cristo, da sua missão sacerdotal, profética e régia
(Catecismo da Igreja Católica, 1268). O Batismo incorpora a Jesus Cristo aquele
que é batizado. Realiza, como diz São Paulo, a morte ao pecado, possibilitando
viver a vida nova da graça. ...
1.1.4. Morada da Trindade
“Se alguém me ama, guardará a minha palavra e nós viremos a Ele e nEle
faremos nossa morada” (Jo 14,23). “Não sabeis que sois templo de Deus e que
o Espírito Santo habita em vós (...) o qual vos foi dado por Deus?” (1Cor 3,16;
6,19). ... Com a presença da Trindade em nossa vida, precisamos nos abrir para
a fraternidade universal, uma vez que, Filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos
entre nós. ... (Diretrizes dos sacramentos, Diocese de Erexim)

Acesse o site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
notícias diversas, textos, documentos, este folheto dominical, o caderno das
celebrações mensais da Palavra de Deus, o jornal Comunicação Diocesana, fotos...
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 31.01.2021

- Cristo, o PROFETA esperado, anuncia o Reino com autoridade
- Ano Jubilar de Ouro da Diocese de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 54) Ref. /:Ele está no meio de nós, sua Igreja, .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a verdade e a luz de Cristo, que ensina com autoridade, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Anunciando a Boa Nova da Salvação com autoridade e realizando obras
que a confirmam, Jesus se dirige às pessoas onde se encontram, seja no seu local
de trabalho, seja no de culto. Ele reúne também a nós neste espaço sagrado para
renovar-nos na caminhada e ajudar-nos a superar os males que nos afligem, como
os da Covid-19.
D. (... final do primeiro mês do ano, tempo de férias... / festa da Apresentação do
Senhor e devoção popular a N. Sra. dos Navegantes, com o dia dos religiosos/as,
terça-feira, com seu jubileu de ouro da Diocese / ...).

Pedido de perdão
D. À luz do ensinamento de Jesus, reconhecemos nossas faltas, imploramos a misericórdia divina e renovamos nossa disposição de fidelidade aos compromissos da
fé e da caridade. (pausa)
L. Senhor, que transmitis um ensinamento novo, garantia de vida plena, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos libertais de tudo o que nos escraviza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, cuja Palavra causa admiração e convoca à conversão, tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus, Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém.
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Glória
A. (Nº 90) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz ....
D. OREMOS. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 574-576)
Anim.: Cristo anuncia a Palavra de Deus de forma nova e com autoridade, comprovando ser o profeta que o povo havia pedido.
1ª Leitura: Dt 18,15-20
Salmo: Sl 94 (95)
S. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
A. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus!
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos
salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e com cantos de alegria o
celebremos!
2. - Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante o Deus que nos
criou! = Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e nós somos o seu povo e seu
rebanho,* as ovelhas que conduz com sua mão.
3. = Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:+ “Não fecheis os corações como em Meriba,*
como em Massa, no deserto, aquele dia, - em que outrora vossos pais me provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.
2ª Leitura: 1Cor 7,32-35
Evangelho: Mc 1,21-28
A. Aleluia...
S. O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa; a luz despontou para
aqueles que jaziam nas sombras da morte.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados Irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________________
No texto do Evangelho de hoje, Marcos fala do ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Ali ele participa do culto do sábado e expulsa um demônio. Jesus começa sua missão ensinando com autoridade. O evangelista não revela o conteúdo da pregação, mas faz questão de dizer que é um ensinamento com autoridade.
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Expulsar demônios é revelar a força do Reino. Jesus domina o mal e tudo o
que oprime o ser humano. Ele é o Senhor da vida. A força de Deus é maior, muito
maior do que a força do mal. Através da cura é manifestada a autoridade e o poder
de Jesus. A revelação da autoridade divina é o centro da liturgia de hoje. Jesus confronta e vence os poderes do mal. O povo que ouviu e viu o que Jesus fez constata
que ele ensina com autoridade.
Jesus tem clareza da sua missão. É muito preciso quando se trata de fazer o
povo entender sua divindade e missão. Não permanece indiferente diante do sofrimento humano. Sua mão se estende para abençoar, erguer e reanimar na fé.
Dois fatos grandes e inseparáveis acontecem no Evangelho de hoje: Jesus mostra seu poder de palavra e seu poder sobre a maldade. Sua palavra vivifica; seu poder
santifica. Todos temos experiência da maldade. Todos gostaríamos que ela não existisse. Combate o mal quem sabe fazer verdadeiras escolhas de vida e de esperança. Jesus
se fez opção de vida para todos aqueles que acreditam na força do bem.
A palavra de Jesus é um ensinamento novo. Não desdiz os profetas. Não pretende abolir as leis. Mas nele tudo é novo. O Reino que prega é uma nova maneira
de ver o mundo e de viver. É nova a imagem que nos dá do Pai. É novo o mandamento do amor gratuito e do perdão fraterno. Todo o conjunto de sua pessoa e de sua
pregação foi chamado de Evangelho, que significa Boa-nova.
A mensagem da Conferência de Aparecida nos convoca: “Que ninguém fique
de braços cruzados. Ser missionário é ser anunciador de Jesus Cristo com criatividade e audácia em todos os lugares onde o Evangelho não foi suficientemente
anunciado ou acolhido, especialmente nos ambientes difíceis e esquecidos e além
de nossas fronteiras”.
Jesus é o grande profeta esperado que anuncia o Reino com autoridade. Que
possamos nós também resgatar a dimensão profética do nosso batismo que nos impulsiona a testemunharmos, anunciarmos o Reino de Deus e denunciarmos tudo o
que fere a dignidade e a vida de nosso povo.
Vivendo as alegrias do Jubileu de nossa Diocese, nos coloquemos com generosidade ainda maior a serviço do Reino de Deus, lutando contra os males que nos
sufocam. Que o Bom Deus vos abençoe e que Maria interceda junto ao seu Filho
por nossa saúde!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
D. Em nossa oração comum, roguemos a Deus por nossas necessidades e pelas de
todos em suas diversas realidades.
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A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja anuncie com fidelidade, sabedoria e a coerência do testemunho a Boa Nova da salvação a todos os povos, rezemos, irmãos.
2. Para que os ministros ordenados e leigos exerçam com determinação o profetismo
exigido diante dos desafios atuais, rezemos, irmãos.
3. Para que os governantes desenvolvam políticas públicas adequadas para a superação das dificuldades decorrentes da pandemia Covid-19, rezemos, irmãos.
4. Para cultivarmos sempre mais a solidariedade com os irmãos e irmãs mais necessitados, rezemos, irmãos.
5. Para crescermos no conhecimento dos ensinamentos de Cristo através dos diversos meios à nossa disposição, vivendo-os com sua graça, rezemos, irmãos.
6. Por todos os cuidadores e cuidadoras de idosos e enfermos, a fim de que sejam
sempre presença solícita e fraterna junto a eles, rezemos, irmãos.
D. Sede favorável, ó Deus, às nossas súplicas e concedei-nos por vossa bondade o
que por vossa própria inspiração pedimos com fé. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus a coragem e também o sofrimento de quem exerce a
profecia, sem se intimidar com ameaças e nem se corromper pela mentira e desonestidade.
A. (Nº 233) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Para vos servir, ó Deus, depositamos nossas oferendas em vosso altar; acolhei-as
com bondade, a fim de que se tornem o sacramento da nossa salvação. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
E. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com
que criastes o universo e porque sois bondoso e fiel, estendendo sobre todos os
seres humanos a vossa infinita misericórdia.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa
misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar
a recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
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D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus
pelo dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e solidária, com o Papa N. , nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de
pastoral.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida
de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os falecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar....) Louvemos a
Deus e roguemos com as mesmas palavras de Cristo: Pai nosso...
D. Jesus nos oferece um ensinamento novo e nos dá o Pão do Céu para vivermos o
que nos ensina. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Para enfrentarmos o espírito maligno da mentira, falsidade, corrupção e outros, Cristo nos sustenta com o Pão da Vida.
A. (Nº 325) 1. Tu deste saúde aos doentes, Senhor,/ ....
D. OREMOS Renovados por esta celebração litúrgica, nós vos pedimos, ó Deus,

que este ela nos faça progredir na verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese
e do mundo / cristãos perseguidos por causa da fé/ superação da pandemia
Covid-19 / pelos religiosos e religiosas no dia da vida consagrada, terça-feira, na
festa da apresentação do Senhor ....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Vivendo o ensinamento de Jesus, feito com autoridade, poderemos afastar de
nossas famílias, de nossa comunidade e da sociedade todo espírito de divisão e de
exclusão.
A. (Nº 355)
Ref. /:Porque ele é luz, verdade, justiça, bem, perdão,/ paz e esperança, amor
e redenção.:/
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D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, protetor dos que nele esperam, nos enriqueça com seus dons; Ele nos salve,
proteja e conduza, para que, livres de todo mal, perseveremos em seu amor. E que
nos abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Em nome do Senhor, ide em paz e Ele sempre vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 1º, 2ªf: Hb 11,32-40; Sl 30(31); Mc 5,1-20; dia 02, 3ªf: Apresentação do Senhor:
Mt 3,1-4; ou Hb 2,14-18; Sl 23(24); Lc 2,22-40; dia 03, 4ªf, São Brás: Hb 12,47.11-15; Sl 102(103); Mc 6,1-6; dia 04, 5ªf, Hb 12,18-19.21-24; Sl 47(48); Mc
6,7-13; dia 05, 6ªf, Santa Águeda: Hb 13,1-8; Sl 26(27); Mc 6,14-29; dia 06, sáb.,
São Paulo Miki e Companheiros: Hb 13,15-17.20-21; Sl 22(23); Mc 6,30-34; dia
07, dom., 5º do TC-B: Jó 7,1-4.6-7; Sl 146(147); 1Cor 9,16-19.22-33; Mc 1,2939 (Curas na Galileia).
“Jesus, profeta poderoso em palavras e ações”
O Evangelho deste domingo (cf. Mc 1, 21-28) faz parte da narração mais
ampla indicada como o “dia de Cafarnaum”. No centro da narração de hoje
encontra-se o evento do exorcismo, através do qual Jesus é apresentado como
profeta poderoso em palavras e ações.
Ele entra na sinagoga de Cafarnaum no dia de sábado e começa a ensinar; as
pessoas ficam admiradas com as suas palavras, porque não eram palavras comuns,
não se assemelhavam com o que eles normalmente ouviam. Com efeito, os escribas ensinavam mas sem ter autoridade própria. ... Ao contrário, Jesus ensina como
alguém que tem autoridade, revelando-se assim como o Enviado de Deus, e não
como um simples homem que tem que fundar o seu ensinamento unicamente nas
tradições precedentes. ... A sua doutrina é nova e o Evangelho diz que as pessoas
comentavam: “Um ensinamento novo, dado com autoridade” (v. 27).
Ao mesmo tempo, Jesus revela-se poderoso também nas obras. Na sinagoga de Cafarnaum há um homem possuído por um espírito imundo, que se
manifesta gritando estas palavras: “Que tens que ver conosco, Jesus de Nazaré?
Vieste para nos destruir? Sei quem és: o santo de Deus” (v. 24). O diabo diz a
verdade: Jesus veio para destruir o diabo, para destruir o demônio, para o vencer. ... Jesus repreende-o dizendo-lhe: “Cala-te, e sai dele” (v. 25). Estas poucas
palavras de Jesus são suficientes para obter a vitória sobre Satanás, o qual sai
daquele homem “depois de o sacudir com força e dando um grande grito”, diz o
Evangelho (v. 26).
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... O poder de Jesus confirma a autoridade do seu ensinamento. Ele não
pronuncia apenas palavras, mas age. ... Jesus, na sua missão terrena, revela o
amor de Deus tanto com a pregação como com numerosos gestos de atenção e
socorro aos doentes, aos necessitados, às crianças, aos pecadores.
Jesus é o nosso mestre, poderoso em palavras e obras. Jesus comunica-nos
toda a luz que ilumina o caminho, por vezes escuros, da nossa existência; comunica-nos também a força necessária para superar as dificuldades, as provas, as
tentações. Pensemos na grande graça que é para nós ter conhecido este Deus tão
poderoso e bondoso! Um mestre e um amigo, que nos indica o caminho e cuida
de nós, sobretudo quando estamos em necessidade.
A Virgem Maria, mulher da escuta, nos ajude a fazer silêncio à nossa volta
e dentro de nós, para ouvir, entre os ruídos das mensagens do mundo, a palavra
mais influente que existe: a do seu Filho Jesus, que anuncia o sentido da nossa
existência e nos liberta de qualquer escravidão, também do Maligno. (Papa Francisco, oração do Anjo do Senhor, 28/01/2018)
1.1.5. Purificação do pecado
O Batismo não nos torna imunes contra o pecado, mas é libertação e possibilidade de evitá-lo. Precisa de decisão pessoal. Revela que o ser humano pode
reencontrar sua liberdade primitiva no dom que Deus mesmo faz de sua própria
liberdade. ... “Pelo Batismo todos os pecados são perdoados: o pecado original
e todos os pecados pessoais” (CIC, 1263).
1.1.6. Integração na Comunidade
O Batismo é o Sacramento que incorpora as pessoas à Igreja, Povo de
Deus e Sacramento de salvação. “Feito membro da Igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós” (CIC,
1269). O plano do Pai é salvar os seres humanos reunidos no seu povo (LG, 9)
que é a Igreja. Pela evangelização, a Igreja convoca a todos à adesão explícita da
fé pela participação na Comunidade de salvação. Pelo Batismo, a Igreja, “como
por uma porta” (LG, 14) acolhe aqueles e aquelas que professam sua fé no Cristo
que ela anuncia, pois “a Deus aprouve santificar e salvar os seres humanos não
individualmente, sem nenhuma ligação entre si, mas constituí-los num povo que
O conhecesse na verdade e santamente O servisse” (LG, 9).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
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no final da Via-Sacra, 21/III/2008). Os braços de Jesus, abertos na cruz, assinalam uma mudança radical, porque Deus não aponta o dedo contra ninguém,
mas abraça a cada um. Pois só o amor apaga o ódio, só o amor vence completamente a injustiça. Só o amor dá espaço ao outro. Só o amor é o caminho para a
plena comunhão entre nós.
Com os olhos postos em Deus crucificado, peçamos-Lhe a graça de ser
mais unidos, mais fraternos. E, quando nos sentirmos tentados a seguir as lógicas
do mundo, recordemos as palavras de Jesus: «Quem quiser salvar a sua vida, há
de perdê-la; mas, quem perder a sua vida por causa de Mim e do Evangelho, há
de salvá-la» (Mc 8, 35). Aquilo que, aos olhos do homem, é uma perda, para nós
é a salvação. Aprendamos do Senhor, que nos salvou esvaziando-Se (cf. Flp 2,
7), fazendo-Se outro: de Deus fez-Se homem; de espírito, carne; de rei, servo.
E convida, também a nós, a «fazer-nos outros», a ir ao encontro dos outros.
Quanto mais estivermos agarrados ao Senhor Jesus, tanto mais seremos abertos
e «universais», porque nos sentiremos responsáveis pelos outros. E o outro será
o caminho para nos salvarmos a nós mesmos: cada um dos outros, cada ser humano, seja qual for a sua história e o seu credo, a começar pelos pobres, pelos
mais parecidos com Cristo. O grande arcebispo de Constantinopla, São João
Crisóstomo, escreveu que, «se não tivéssemos os pobres, a nossa salvação estaria em grande parte arruinada» (Sobre a II Carta aos Coríntios, XVII, 2). Que
o Senhor nos ajude a caminhar juntos pela senda da fraternidade, para sermos
testemunhas credíveis do Deus vivo.

Discurso do Papa Francisco
Praça do Capitólio
Queridos irmãos e irmãs!
É motivo de alegria e gratidão a Deus poder encontrar aqui no Capitólio,
no coração de Roma, ilustres líderes religiosos, distintas autoridades e numerosos amigos da paz. Rezamos, uns próximos dos outros, pela paz. Saúdo o Presidente da República Italiana, Senhor Sérgio Mattarella. E estou feliz por me
encontrar com o meu irmão, Sua Santidade o Patriarca Ecuménico Bartolomeu.
Muito aprecio o facto de que ele e outras personalidades, não obstante as dificuldades de viajar, tenham querido participar neste encontro de oração. No espírito
do Encontro de Assis, convocado por São João Paulo II em 1986, a Comunidade
de Santo Egídio celebra anualmente, de cidade em cidade, este evento de oração
e diálogo em prol da paz entre crentes de várias religiões.
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Naquela visão de paz, havia uma semente profética que, graças a Deus,
foi amadurecendo, passo a passo, com encontros inéditos, iniciativas de pacificação, novos pensamentos de fraternidade. Com efeito, olhando para trás, ao
mesmo tempo que nos deparamos infelizmente, nos anos passados, com factos dolorosos como conflitos, terrorismo ou radicalismo, às vezes em nome da
religião, temos também de reconhecer os passos frutuosos no diálogo entre as
religiões. É um sinal de esperança que nos incita a trabalhar juntos como irmãos:
como irmãos. Assim chegamos ao importante Documento sobre a Fraternidade
Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum, que assinei com o
Grande Imã de al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, em 2019.
De facto, «o mandamento da paz está inscrito nas profundezas das tradições
religiosas» (Francisco, Enc. Fratelli tutti, 284; em seguida, FT). Os crentes compreenderam que a diversidade de religião não justifica a indiferença nem a inimizade. Antes pelo contrário, a partir da fé religiosa, é possível tornar-se artesãos
de paz e não espectadores inertes do mal da guerra e do ódio. As religiões estão
ao serviço da paz e da fraternidade. Por isso, também este encontro impele os
líderes religiosos e todos os crentes a rezarem insistentemente pela paz, não se
resignarem jamais com a guerra e agirem mediante a força suave da fé para pôr
fim aos conflitos.
Há necessidade de paz! Mais paz! «Não podemos ficar indiferentes. Hoje
o mundo tem uma sede ardente de paz. Em muitos países, sofre-se por guerras,
tantas vezes esquecidas, mas sempre causa de sofrimento e pobreza» (Francisco,
Discurso no Dia Mundial de Oração pela Paz, Assis, 20/IX/2016). O mundo, a
política, a opinião pública correm o risco de habituar-se ao mal da guerra, como
companheira natural da história dos povos. «Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto com as feridas, toquemos a carne de quem paga os danos.
(...) Prestemos atenção aos prófugos, àqueles que sofreram radiações atómicas e
os ataques químicos, às mulheres que perderam os filhos, às crianças mutiladas
ou privadas da sua infância» (FT, 261). Hoje, as tribulações da guerra são agravadas também pela pandemia do Coronavírus e pela impossibilidade, em muitos
países, de se ter acesso aos tratamentos necessários.
Entretanto os conflitos continuam e, com eles, o sofrimento e a morte. Pôr
fim à guerra é dever inadiável de todos os responsáveis políticos perante Deus. A
paz é a prioridade de qualquer política. Deus pedirá contas a quem não procurou
a paz ou fomentou as tensões e os conflitos, de todos os dias, meses, anos de
guerra que passaram assolando os povos.
Há uma palavra do Senhor Jesus que se impõe pela sua profunda sabedoria: «Mete a tua espada na bainha – diz Ele –, pois todos quantos se servirem
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da espada morrerão à espada» (Mt 26, 52). Quantos empunham a espada, crendo talvez que resolvem rapidamente situações difíceis, experimentarão em si
mesmos, nos seus entes queridos, nos seus países a morte que vem da espada.
«Basta!» (Lc 22, 38): diz Jesus, quando os discípulos Lhe mostram duas espadas
antes da Paixão. «Basta!»: é uma resposta inequívoca a toda a violência. Aquele
«basta» de Jesus atravessa os séculos e chega, forte, até nós hoje: basta com as
espadas, as armas, a violência, a guerra!
Em 1965, nas Nações Unidas, São Paulo VI deu eco a este apelo quando
afirmou: «Nunca mais a guerra!». Esta é a súplica de todos nós, dos homens e
mulheres de boa vontade. É o sonho de todos os indagadores e artesãos da paz,
bem cientes de que «toda a guerra deixa o mundo pior do que o encontrou» (FT,
261).
Como sair de conflitos intermináveis e gangrenados? Como desenvencilhar os nós emaranhados de tantas lutas armadas? Como prevenir os conflitos?
Como pacificar os senhores da guerra ou quantos confiam na força das armas?
Nenhum povo, nenhum grupo social pode alcançar, sozinho, a paz, o bem, a
segurança e a felicidade. Ninguém. A lição da pandemia atual, se quisermos ser
honestos, é «a consciência de sermos uma comunidade mundial que viaja no
mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos. Recordamo-nos de que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvar-nos juntos» (FT, 32).
A fraternidade, que brota da consciência de sermos uma única humanidade, deve penetrar na vida dos povos, nas comunidades, no íntimo dos governantes, nos foros internacionais. Deste modo, fará crescer a consciência de que
só nos salvamos juntos, encontrando-nos, negociando, desistindo de combater-nos, reconciliando-nos, moderando a linguagem da política e da propaganda,
desenvolvendo percursos concretos para a paz (cf. FT, 231).
Estamos juntos, nesta tarde, como pessoas de diferentes tradições religiosas, para comunicar uma mensagem de paz. Isto mostra claramente que as religiões não querem a guerra; pelo contrário, desmentem quem sacraliza a violência, pedem a todos que rezem pela reconciliação e atuem para que a fraternidade
abra novas sendas de esperança. De facto, com a ajuda de Deus, é possível construir um mundo de paz e, assim, irmãos e irmãs, salvarmo-nos juntos. Obrigado!

Apelo de Paz
Congregados em Roma no «espírito de Assis», unidos espiritualmente aos
crentes de todo o mundo e às mulheres e homens de boa vontade, rezamos uns ao
lado dos outros para implorar sobre esta nossa terra o dom da paz. Lembramos as
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feridas da humanidade, trazemos no coração a oração silenciosa de tantos atribulados, muitas vezes sem nome nem voz. Por isso comprometemo-nos a viver
e propor solenemente aos responsáveis dos Estados e aos cidadãos do mundo
inteiro este Apelo de Paz.
Nesta Praça do Capitólio, pouco tempo depois do maior conflito bélico de
que há memória na história, as nações que se guerrearam estabeleceram um Pacto, fundado sobre um sonho de unidade que em seguida se realizou: uma Europa
unida. Hoje, neste tempo de desorientação, açoitados pelas consequências da
pandemia Covid-19, que ameaça a paz ao aumentar as desigualdades e os medos,
digamos com força: Ninguém pode salvar-se sozinho, nenhum povo, ninguém!
A guerra e a paz, as pandemias e os cuidados da saúde, a fome e o acesso
aos alimentos, o aquecimento global e a sustentabilidade do desenvolvimento,
os deslocamentos de populações, a eliminação do risco nuclear e a redução das
desigualdades não dizem respeito apenas a cada nação individualmente. Compreendemo-lo melhor hoje, num mundo cheio de conexões, mas onde muitas
vezes se perde o sentido da fraternidade. Somos irmãs e irmãos, todos! Peçamos
ao Altíssimo que, depois deste tempo de provação, deixe de haver «os outros»
para existir apenas um grande «nós» rico de diversidade. É tempo de voltar a
sonhar, com ousadia, que a paz é possível, a paz é necessária, um mundo sem
guerras não é uma utopia. Por isso queremos dizer mais uma vez: «Nunca mais
guerra!»
Infelizmente, aos olhos de muitos, a guerra voltou a aparecer como uma via
possível para a solução das disputas internacionais. Não é assim. Antes que seja
demasiado tarde, queremos lembrar a todos que a guerra sempre deixa o mundo
pior do que o encontrou. A guerra é um falimento da política e da humanidade.
Apelamos aos governantes para que rejeitem a linguagem da divisão, frequentemente apoiada por sentimentos de medo e desconfiança, e não adotem
caminhos sem retorno. Pensemos conjuntamente nas vítimas. Existem tantos,
demasiados conflitos ainda em aberto.
Aos responsáveis dos Estados, dizemos: Trabalhemos juntos numa nova
arquitetura da paz. Unamos as forças em prol da vida, da saúde, da educação, da
paz. Quanto aos recursos empregues na produção de armas cada vez mais destrutivas, fautoras de morte, chegou a hora de os utilizar para corroborar a vida,
cuidar da humanidade e da nossa casa comum. Não percamos tempo! Comecemos por objetivos atingíveis: unamos, já hoje, os esforços para conter a propagação do vírus até termos uma vacina que seja apropriada e acessível a todos.
Esta pandemia veio lembrar-nos que somos irmãs e irmãos de sangue.
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A todos os crentes, às mulheres e aos homens de boa vontade, dizemos:
Com criatividade façamo-nos artesãos da paz, construamos amizade social, assumamos a cultura do diálogo. O diálogo leal, perseverante e corajoso é o antídoto
contra a desconfiança, as divisões e a violência. O diálogo dissolve, pela raiz, as
razões das guerras, que destroem o projeto de fraternidade inscrito na vocação
da família humana.
Ninguém pode deixar de se sentir envolvido. Todos somos corresponsáveis.
Todos temos necessidade de perdoar e ser perdoados. As injustiças do mundo e da
história curam-se, não com o ódio e a vingança, mas com o diálogo e o perdão.
Que Deus inspire estes ideais a todos nós e este caminho que percorremos
juntos, plasmando o coração de cada um e fazendo-nos mensageiros de paz!
Roma, Capitólio, 20 de outubro de 2020.

Papa recorda, com gratidão, o testemunho
dos cardeais e bispos falecidos
No dia 5 de novembro de 2020, no Altar da Cátedra na Basílica São Pedro (Vaticano), o Papa Francisco celebrou a Missa em sufrágio dos cardeais
e bispos falecidos de novembro de 2019 a outubro de 2020. Entre eles, 17 do
Brasil, entre os quais Dom Girônimo Zanandréa, Bispo emérito de nossa Diocese, falecido no dia 03 de novembro de 2019 e Dom Pedro Ercílio Simon, da
Arquidiocese de Passo Fundo, falecido no dia 1º de junho de 2020. A celebração
foi realizada com uma participação muito limitada de fiéis, de acordo com as
modalidades utilizadas nos últimos meses, e no pleno respeito das medidas de
proteção previstas. A previsão era de que por algum tempo as celebrações do
Papa seriam na mesma modalidade, exceto no caso de variações devidas a alteração da situação sanitária.
Homilia do Papa
Na passagem evangélica proclamada (cf. Jo 11, 17-27), Jesus profere uma
solene autorrevelação: «Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em Mim,
mesmo que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em Mim não
morrerá para sempre» (11, 25-26). A luz imensa que irradia destas palavras prevalece sobre a escuridão do grave luto causado pela morte de Lázaro. Marta acolhe-as e, com uma firme profissão de fé, declara: «Sim, ó Senhor, eu creio que Tu
és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo» (11, 27). As palavras de
Jesus fazem com que a esperança de Marta se desloque dum longínquo futuro
para o presente: a ressurreição já está perto dela, presente na pessoa de Cristo.
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Hoje, a revelação de Jesus interpela a todos nós: somos chamados a crer
na ressurreição, não como numa espécie de miragem que surge ao longe no horizonte, mas como um acontecimento presente, que misteriosamente já nos toca
agora. Contudo esta fé na ressurreição não ignora nem dissimula a desolação
que sentimos, humanamente, perante a morte. O próprio Senhor Jesus, vendo
a chorar as irmãs de Lázaro e os que estavam com elas, não só não escondeu
a sua comoção, mas até «começou – acrescenta o evangelista João – a chorar»
(11, 35). Solidário connosco em tudo, menos no pecado, também experimentou
o drama do luto, a amargura das lágrimas derramadas pela morte duma pessoa
querida. Mas isto não diminui a luz de verdade que dimana da sua revelação e da
qual foi um grande sinal a ressurreição de Lázaro.
Neste dia, portanto, é a nós que o Senhor repete: «Eu sou a Ressurreição
e a Vida» (11, 25). E chama-nos a renovar o grande salto da fé, entrando desde
agora na luz da Ressurreição: «Todo aquele que vive e crê em Mim não morrerá
para sempre. Crês nisto?» (11, 26). Quando se verifica este salto, muda o nosso
modo de pensar e ver as coisas. Transcendendo o visível, o olhar da fé de certa
maneira vê o invisível (cf. Heb 11, 27). Então cada acontecimento é avaliado à
luz doutra dimensão: a da eternidade.
Isto mesmo resulta da passagem do livro da Sabedoria, onde a morte prematura dum justo é vista a partir duma perspetiva diferente da que é comum:
«Tendo-se tornado agradável a Deus, foi amado por Ele e, como vivia entre
os pecadores, foi transferido por Deus (...), a fim de que a malícia não lhe corrompesse a inteligência nem a astúcia lhe corrompesse a alma» (4, 10-11). Na
perspectiva da fé, aquela morte aparece, não como uma desgraça, mas como um
ato providencial do Senhor, cujos pensamentos não coincidem com os nossos.
Por exemplo, o mesmo autor sagrado faz notar que, segundo a perspectiva de
Deus, «uma velhice venerável não consiste em longa vida, nem se mede pelo
número de anos. As cãs do homem são a prudência, e uma verdadeira velhice
é uma vida imaculada» (4, 8-9). Os desígnios amorosos de Deus sobre os seus
escolhidos escapam completamente a quantos têm, como único horizonte, a realidade mundana. Por isso, se diz que «eles – como ouvimos – verão o fim do
sábio, mas não compreenderão os desígnios do Senhor sobre ele, nem por que
motivo o Senhor o pôs em segurança» (4, 17).
Ao rezar pelos Cardeais e Bispos falecidos no decurso deste último ano,
pedimos ao Senhor que nos ajude a considerar corretamente a sua parábola existencial. Pedimos-Lhe para dissolver esta tristeza negativa, que às vezes se
apodera de nós, como se tudo acabasse com a morte. Trata-se dum sentimento
distante da fé, que se vem juntar ao medo humano de ter que morrer e do qual
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ninguém se pode considerar totalmente imune. Por isso, diante do enigma da
morte, o próprio crente deve converter-se continuamente: diariamente, somos
chamados a ir mais além da imagem que, instintivamente, temos da morte como
aniquilação total duma pessoa; transcender a aparência visível, os pensamentos
prefixados e óbvios, as opiniões comuns, para nos confiarmos inteiramente ao
Senhor que declara: «Eu sou a Ressurreição e a Vida. Quem crê em Mim, mesmo
que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em Mim não morrerá
para sempre» (Jo 11, 25-26).
Estas palavras, irmãos e irmãs, acolhidas com fé, fazem com que a oração
pelos nossos irmãos falecidos seja verdadeiramente cristã; e permitem-nos ter
também uma visão verídica da sua existência: compreender o sentido e o valor
do bem que realizaram, da sua fortaleza, do serviço e amor doados de forma
altruísta; compreender o que significa viver aspirando, não a uma pátria terrena,
mas a uma melhor, isto é, à pátria celeste (cf. Heb 11, 16). Assim a oração em
sufrágio dos defuntos, elevada com a confiança de que vivem junto de Deus,
espalha os seus benefícios também sobre nós, peregrinos aqui na terra. Aquela
educa-nos para uma visão verdadeira da vida; revela-nos o sentido das tribulações, pelas quais é preciso passar para entrar no Reino de Deus; abre-nos para
a verdadeira liberdade, dispondo-nos para a busca contínua dos bens eternos.
Fazendo nossas as palavras do Apóstolo, também nós nos sentimos «cheios dessa confiança (...) junto do Senhor. Por isso também, quer permaneçamos
na nossa morada, quer a deixemos, esforçamo-nos por Lhe agradar» (2 Cor 5,
8-9). A vida dum servidor do Evangelho desenrola-se animada pelo desejo de
agradar ao Senhor em tudo: este é o critério de cada uma das suas opções, de
cada passo que tem de dar. Por isso recordamos, com gratidão, o testemunho dos
Cardeais e Bispos falecidos, que viveram na fidelidade à vontade divina; rezamos por eles procurando seguir o seu exemplo. Que o Senhor derrame sempre o
seu Espírito de sabedoria sobre nós, particularmente neste tempo de provação.
Sobretudo nas horas em que o caminho se torna mais difícil, Ele não nos abandona, permanece connosco, fiel à sua promessa: «Eu estarei sempre convosco até
ao fim dos tempos» (Mt 28, 20).
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Ano Jubilar de Ouro da
Diocese de Erexim – “logomarca”

A “logomarca” é feita em círculo com as torres das igrejas das sedes paroquiais das 30 Paróquias da Diocese, em cor dourada e azul, tendo no centro o
número 50, em cor dourada; o tema: “Diocese de Erexim, 50 anos a serviço da
fé e da vida” e o lema “Caminha conosco, Senhor”, inspirado na passagem dos
discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), que foi o pano de fundo da 14ª Assembleia Diocesana da Ação Evangelizadora que projetou o 14º Plano Diocesano 2020-2023.
No centro do número 50 está um lírio, símbolo de São José, padroeiro da Diocese.
A Diocese de Erexim foi criada pelo Paulo VI em 27 de maio de 1971,
juntamente com as Dioceses de Rio Grande e de Cruz Alta. Foi instalada no dia
primeiro de agosto de 1971, com a posse de seu primeiro bispo, Dom João Aloysio
Hoﬀmann, falecido em 27 de junho de 1998.

