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Leituras do mês de fevereiro 2021
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

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:

memória, 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; São Paulo Miki e Companheiros

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)

dia 08,

2ªf:

Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 6,53-56; S. Jerônimo Emiliani; Sta. Josefina Bakhita

dia 09,

3ªf:

Gn 1,20-2,4a; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R.2a); Mc 7,1-13;

dia 10,

4ªf:

Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23;

dia 11,

5ªf:

Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30;

dia 12,

6ªf:

Gn. 3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37;

dia 13,

sáb.:

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

dia 14,

dom.:

Lv 13,1-2.44-46 ou ; Sl 31(32); 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 (Cura de um leproso)

dia 15,

2ªf:

Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13;

dia 16,

3ªf:

Gn 6,5-8.7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21;

dia 17,

4ªf:

Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18; (A esmola, a oração e o jejum) CINZAS

dia 18,

5ªf:

Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R.Sl 39,5a); Lc 9,22-25;

dia 19,

6ªf:

Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15;

dia 20,

sáb.:

Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32;

dia 21,

dom.:

Gn 9,8-15; Sl 24(25); 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-15 (Tentação de Jesus);

dia 22,

2ªf:

1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19;

dia 23,

3ªf:

Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15;

dia 24,

4ªf:

Jn. 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32;

dia 25,

5ªf:

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh1.3-5.12.14; Sl 137(138); Mt 7,7-12;

dia 26,

6ªf:

Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26;

dia 27,

sáb.:

Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48;

dia 28,

dom.:

Gn 22,1-2.9a10-13.15-18; Sl 115(116B); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 (Transfiguração); 2º D. da Quaresma-B

São Brás

5º do DTC-B

Sta. Escolástica
N. Sra. de Lourdes

6º do DTC-B

1º D. da Quaresma-B
Cátedra de São Pedro
S. Policarpo

março
dia 1º:

2ªf:

Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38;

dia 02,

3ªf:

Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12;

dia 03,

4ªf:

Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28;

dia 04,

5ªf:

Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4 e 6(R. Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31;

dia 05,

6ªf:

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46;

dia 06,

sáb.:

Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc 15,1-3.11-32;

dia 07,

dom.:

Ex 20,1-17; ou Ex 20,1-3.7-8.12-17 Sl 18(19); 1Cor 1,22-25 Jo 2,13-25 (Mercadores no templo).
3ºD. da Quaresma-B

Diagramação e Impressão:

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
Passo Fundo/RS
(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
Passo Fundo/RS

Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Tema: “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor”;
Lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14);
A Comissão da Campanha da Fraternidade Ecumênica – CFE
2021: é formada por representantes das
igrejas-membro do CONIC, além da
Igreja Betesda de São Paulo, como igreja observadora, e o Centro Ecumênico de
Serviços à Evangelização e à Educação
Popular (Ceseep), como membro fraterno. Igrejas-membro do CONIC: Aliança
de Batistas do Brasil – ABB - aliancadebatistas.org; Igreja Católica Apostólica Romana – ICAR - www.cnbb.org.br; Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil – IEAB - www.ieab.org.br; Igreja Evangélica de Confissão Luterana
no Brasil – IECLB - www.luteranos.com.br; Igreja Presbiteriana Unida – IPU
- www.ipu.org.br ; Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia – ISOA - www.igrejasirianortodoxa.org
Objetivo geral da CFE 2021: Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade, inspirados e inspiradas no amor de Cristo,
convidar comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e
identificar caminhos para a superação das polarizações e das violências que
marcam o mundo atual.
Objetivos específicos
- Denunciar as violências contra pessoas, povos e a Criação, em especial, as que usam o nome de Jesus;
- Encorajar a justiça para a restauração da dignidade das pessoas, para
a superação de conflitos e para alcançar a reconciliação social;
- Animar o engajamento em ações concretas de amor à pessoa próxima;
- Promover a conversão para a cultura do amor em lugar da cultura
do ódio;
- Fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e inter-religiosa.
Edições anteriores
A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) tem sido realizada,
em média, a cada cinco anos. A iniciativa congrega diversas denominações
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cristãs, sempre de forma ecumênica, valorizando o que cada Igreja tem de
bom.
A primeira CFE foi organizada no ano 2000, e teve como tema “Dignidade humana e paz”, e o lema escolhido foi: “Novo milênio sem exclusões”.
A segunda edição, em 2005 , falou sobre “Solidariedade e paz”, com o
lema: “Felizes os que promovem a paz”.
Em 2010, o tema versou sobre “Economia e Vida”, com o lema “Vocês
não podem servir a Deus e ao dinheiro”.
A reflexão da CFE 2016 surgiu a partir de um problema que afeta o
meio ambiente e a vida de todos os seres vivos, que é a fragilidade e, em alguns lugares, a ausência dos serviços de saneamento básico.
O cartaz da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 (ver na capa
final)
Proclamando que Cristo é a nossa paz, a identidade visual da CFE
2021 expressa a comunhão dos diversos dons e carismas presentes nas comunidades de fé. São dons que se movimentam por meio de uma ciranda onde
não há primeiro nem último, onde todos se unem e, entre sinfonias variadas, buscam o mesmo compasso, a mesma sintonia, formando comunhão em
movimento. A ciranda da vida coloca de mãos unidas as pessoas da Igrejas,
mulheres e homens de boa vontade. A ciranda nos convida quando, entre a
criança e o cadeirante, há um espaço aberto à espera das outras pessoas que
desejam se unir à roda do diálogo. O lema bíblico em destaque está entre dois
mosaicos que sinalizam a centralidade da Palavra de Deus que nos une e indica a beleza da unidade na diversidade. No mosaico da esquerda, de forma
discreta, encontramos o traço de uma cruz vazia, símbolo do Cristo que vence
a morte. Cristo Ressuscitado nos convida a testemunhar a paz como resposta
para um mundo de muros e polarizações. Nele somos chamados a edificar
pontes de fraternidade. A fé nos anima ao diálogo enquanto compromisso
de amor. A fé é certeza que nos une e nos envia em missão como bem nos
lembra a canção “Baião das Comunidades”: “Somos gente nova vivendo a
união, somos povo semente de uma nova nação. Somos gente nova vivendo o
amor, somos comunidade, povo do Senhor.” Venham para a ciranda do amor!
(Texto-base, p. 81)
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continua na página 48

Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 07.02.2021

- Jesus realiza curas, reza e anuncia a Boa Nova da Salvação a todos
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. 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.rg.br

(Nota: o número dos cantos é do novo livro de cantos da Diocese de Erexim – “Vinde Exultemos
– Hinário Litúrgico”, na versão recebida)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 339) Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é o bom pastor./
E o sirvamos com alegria, com gratidão e muito amor.
1. Vinde todos louvar nosso Deus, e contar todo bem que nos fez:/
Preparou-nos a terra e os céus; Ele mesmo nos fez, somos seus.
2. Vinde todos, entrai com louvor em sua casa, à mesa do Pai,/ Ele
mesmo se dá para nós, sua Palavra é nosso Pão.
3. Vinde todos, provai como é bom, o Senhor, nosso Deus é amor./ Sua bondade é
mais alta que o céu, seu amor para sempre há de ser.
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a misericórdia do Pai, o amor de Jesus Cristo, que estende a mão para
levantar a todos, 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.: A pandemia nos faz perceber melhor as nossas fragilidades, os vírus sociais
já existentes, a necessidade e a importância da solidariedade fraterna e da força
divina. Cristo, que assumiu nossos sofrimentos, nos estende a sua mão e nos
anuncia sua Palavra de vida para erguer-nos de qualquer prostração e ajudar-nos a
superar todo tipo de mal.
D. (... 29º Dia Mundial do Doente, quinta-feira, dia de N. Sra. de Lourdes / realidade
familiar e social com muitas pessoas deprimidas, doentes... / o desafio de anunciar
a todos a alegria do Evangelho que dá novo sentido à vida...)
Pedido de perdão
D. Tendo assumido nossa condição humana, menos o pecado, Cristo assumiu nossas
dores e sofrimentos e nos oferece o perdão que nos reconcilia e nos cura de todo
mal. (pausa).
L. Senhor, que consolais e curais os doentes, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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L. Cristo, que estendeis vossa mão a quem precisa de auxílio para levantar-se e
andar, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos chamais a participar de vossa missão libertadora em favor de
vida digna para todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 718) 1. Glória a Deus, que por amor a sua ....
D. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; e,
como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 577-579)
Anim. Com sua presença e sua palavra, sem buscar aplausos, Cristo liberta de todo
mal que escraviza e renova a esperança de todas as pessoas.
1ª Leitura: Jó 7,1-4.6-7
L. Leitura do Livro de Jó.
Jó disse: “Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não
são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como
um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e
couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso: Quando poderei levantarme? E, ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até
ao anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se
consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e
meus olhos não voltarão a ver a felicidade!” - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 146 (147A)
S. Louvai a Deus, porque ele é bom / e conforta os corações.
A. Louvai a Deus, porque ele é bom / e conforta os corações.
S. = 1. Louvai o Senhor Deus, porque ele é bom,+ cantai ao nosso Deus, porque é
suave:* ele é digno de louvor, ele o merece! - O Senhor reconstruiu Jerusalém,* e
os dispersos de Israel juntou de novo.
2. - Ele conforta os corações despedaçados,* ele enfaixa suas feridas e as cura; - fixa
o número de todas as estrelas* e chama a cada uma por seu nome.
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3. - É grande e onipotente o nosso Deus,* seu saber não tem medida nem limites. - O
Senhor Deus é o amparo dos humildes,* mas dobra até o chão os que são ímpios.
2ª Leitura: 1Cor 9,16-19.22-23.
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos:
Pregar o evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade
para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho! Se eu
exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a
salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me
foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o evangelho,
oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Assim, livre
em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior
número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com
todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho eu
faço tudo, para ter parte nele. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. : Aleluia, aleluia, aleluia!
L. O Cristo tomou sobre si nossas dores, carregou em seu corpo as nossas fraquezas.
A.: Aleluia
Evangelho: Mc 1,29-39
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de
Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram
a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então,
a febre desapareceu; e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr-do-sol,
levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira
se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e
expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam
quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi
rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus.
Quando o encontraram, disseram: “Todos estão te procurando”. Jesus respondeu:
“Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza! Devo pregar também ali,
pois foi para isso que eu vim”. E andava por toda a Galileia, pregando em suas
sinagogas e expulsando os demônios.
- Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
A liturgia da Palavra deste final de semana nos apresenta Jesus que vai ao
encontro dos doentes, dos sofredores. O sofrimento faz parte da vida. Fez parte
da vida de Jesus também. Mas nunca podemos imaginar que Deus nos abandona
justamente no momento do sofrimento e da dor. Não tem lógica pensar que Deus
não se importa com nosso sofrimento, pelo contrário, se mostra solidário, próximo,
compassivo. Na hora do sofrimento e da dor Jesus nos oferece o seu grande amor.
Os textos da liturgia de hoje nos mostram que a dor e o sofrimento precisam
ser combatidos. Jó, na primeira leitura, sofreu muito mas não perdeu sua fé em
Deus. Jesus, no Evangelho, mostra que se dedicou muito em combater os males que
ameaçam as pessoas. E ainda, curando as pessoas, Jesus nos indica que Deus quer
vida para todos.
Vivendo o contexto da Pandemia nos damos conta de nossas fragilidades, de
que somos limitados e que a vida pode se tornar tão frágil. Por isso olhando para
a atitude de Jesus todos somos convidados a cuidarmos da vida, da saúde, da Casa
Comum.
Jesus é seguido por muitas pessoas que já não tinham mais a quem recorrer.
Ele acolhe pacientemente a todos. Não deixa ninguém sem um olhar, uma palavra,
uma esperança. Em meio a tantas solicitações, Jesus se retira em oração. A oração
sempre será a força capaz de reabastecer as energias para a continuidade da missão.
A ação é sustentada pela oração. É interessante ver como Jesus une pregação, oração
e serviço. Somos curados, libertados por Jesus para servir. É o que vemos na cura da
sogra de Pedro, após ser curada, ela pôs-se a servi-los. Servir é uma característica
fundamental do cristão.
Marcos, no Evangelho de hoje, nos diz que Jesus foi avisado de que a sogra
de Pedro estava de cama. Não diz qual era a doença, apenas que estava com febre.
E a atitude de Jesus não foi de indiferença ou de afastamento, mas aproximouse, segurou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se e a febre desapareceu, relata o
Evangelho.
Essa mulher doente, prostrada na cama, prisioneira da doença, representa
todas as pessoas que sofrem, vítimas de doenças e outros sofrimentos. Portanto a
missão de todo cristão é a de repetir os gestos de Jesus, aproximar-se daqueles que
não tem mais forças para manter-se de pé e erguê-los da condição desumana na qual
se encontram.
Jesus não ensinou aos seus discípulos uma forma de fazer milagres, mas
ensinou que deveriam ir ao encontro e estar ao lado de todos os que sofrem, dos que
foram excluídos e esquecidos. E que não deviam se conformar com o sofrimento e
a miséria humana. Mais do que o poder de fazer milagres, o que mais precisamos é
aprender com os ensinamentos de Jesus.
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Que nunca nos falte fé para aliviar o sofrimento e confirmar que para Deus
nada é impossível. Jesus vence o mal com o poder de sua palavra e a força de sua
oração. Sigamos seu exemplo. Queremos louvar e bendizer a Deus pelo Jubileu de
Ouro de nossa Diocese! Deus abençoe vocês e, especialmente, os doentes desta
comunidade.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
A. (Nº 754, melodia A- coro A/B) Eu sei em quem depositei minha confiança!
1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo;
2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado, morto
e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,
3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde há
de vir a julgar/ os vivos e os mortos.
4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/
na remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
Oração dos fiéis
D. Conscientes do clamor de tantas pessoas por causa das consequências da
pandemia, de outras doenças e dos graves problemas sociais, elevemos nossas
preces a Deus por elas e por nossas necessidades.
A. Ouvi, Senhor, a nossa prece!
1. Para que a Igreja seja sempre solícita com todos os que passam por provações mais
duras, oferecendo-lhes o conforto da fé e do serviço fraterno, nós vos pedimos, ó
Deus.
2. Para que o Dia Mundial do Doente, quinta-feira, ajude a todos os enfermos a
colocarem sua segurança em Vós e a todos nós a ajudá-los em suas necessidades,
nós vos pedimos:
3. Para que todas as pessoas possam ter o atendimento necessário em suas
enfermidades, nós vos pedimos:
4. Para que as famílias garantam o devido acompanhamento a seus membros doentes,
em depressão ou em dependência química, nós vos pedimos:
5. Para que as atividades do ano jubilar de ouro de nossa Diocese fortaleçam a fé e
o serviço à vida em nossas famílias e comunidades, nós vos pedimos:
6. (....)
D. Em comunhão diocesana, rezemos a oração vocacional do primeiro domingo de
cada mês:
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Na oferenda do altar, vamos incluir o acompanhamento dos familiares e dos
agentes de Pastoral da Saúde aos doentes.
(427) 1. A ti meu Deus / elevo meu coração,/ Elevo as
D. Senhor nosso Deus, que colocastes os frutos da terra e do trabalho para nosso
sustento, concedei que concedei que esta celebração de vossa Palavra nos revigore
a nossa fé. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de
elevar a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos
e filhas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a
conhecer toda a verdade e mostrar-nos o caminho da salvação.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Tendo anunciado o Reino por palavras e gestos de amor, aceitou ser pregado na
cruz para dar sua vida pela redenção da humanidade. Morrendo e ressuscitando,
abriu para todos a esperança da vida plena junto de vós na eternidade.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Caminhando na esperança, olhamos confiantes para a Virgem Maria que Ele nos
deu por Mãe, para São José, seu esposo e para todos os santos e santas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Ao elevar para vós nosso louvor, lembramos toda a Igreja, com o Papa N, o nosso
Bispo N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que
realizaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
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A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Que nossos louvores e nossas súplicas sejam acolhidos por vós, ó Deus, pois as
manifestamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, nosso eterno mediador, que
vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Continuemos nossos louvores e nossas súplicas, recitando juntos a oração que o Senhor
nos ensinou.... (--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Jesus Cristo restitui a todos a dignidade de seres humanos livres. Eis o Cordeiro
de Deus....
Anim.: Com a luz de sua Palavra e com seu Corpo e Sangue na Eucaristia, Cristo
nos sustenta para superarmos as dificuldades, como as decorrentes da pandemia, e
estarmos sempre a serviço dos irmãos e irmãs, especialmente os doentes.
A. (Nº 513) 1. Se deste pão, Senhor, nos alimentas,/ ...
D. OREMOS! Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do

mesmo cálice; fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos
a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da
Diocese e do mundo / Vocações / Dia Mundial do Doente, quinta-feira superação
da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Antes de ir à casa de Pedro, onde curou muitos doentes, Cristo estava na
sinagoga, a casa da Palavra e da oração. Depois foi à montanha para rezar novamente.
Assim devemos fazer, da celebração ao serviço aos outros e retornar à oração.
A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,/ pois disponível
estou para seguir-te, Senhor!:/
Bênção
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus faça frutificar em vós a sua graça e vos disponha para o progresso espiritual,
a fim de que, sustentados por Ele em vossas ações, produzais muitos frutos de
justiça e de paz. E que vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
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D. Levai a todos a Palavra consoladora e curativa de Cristo. Ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
“Um dia de Jesus em Cafarnaum”
O Evangelho deste domingo continua a descrição de um dia de Jesus
em Cafarnaum, um sábado, festa semanal para os judeus (Mc 1, 21-39). O
Evangelista Marcos põe em relevo a relação entre a atividade taumaturga de
Jesus e o despertar da fé nas pessoas que encontra. Com os sinais de cura que
realiza para os doentes de todos os tipos, Ele quer suscitar a fé como resposta.
O dia de Jesus em Cafarnaum começa com a cena do povo da cidade
inteira que se concentra diante da casa onde Ele estava, para lhe levar todos os
doentes. A multidão, marcada por sofrimentos físicos e por misérias espirituais,
constitui, por assim dizer, “o ambiente vital” no qual se realiza a missão de
Jesus, feita de palavras e de gestos que curam e confortam. Jesus ... não faz
pregações de laboratório, afastado das pessoas: está no meio da multidão!
No meio do povo .... entre as pessoas, para pregar o Evangelho, para curar as
feridas físicas e espirituais. É uma humanidade sulcada por sofrimentos, esta
multidão, da qual o Evangelho fala tantas vezes. É uma humanidade sulcada por
sofrimentos, fadigas e problemas: é a esta humanidade pobre que se destina a
ação poderosa, libertadora e renovadora de Jesus. Ele fica no meio da multidão
até noite adentro. E o que Jesus faz depois?
Antes da alvorada do dia seguinte, Ele, sem ser visto, sai pela porta da
cidade e retira-se num lugar apartado para rezar. Rezando, tira sua pessoa e sua
missão de uma visão triunfalista, que interpreta mal o sentido dos milagres e do
seu poder carismático. Milagres são “sinais”, que convidam à resposta da fé; ...
sinais e palavras suscitam a fé e a conversão mediante a força divina da graça
de Cristo.
A conclusão do texto indica que o anúncio do Reino de Deus por parte
de Jesus reencontra o seu lugar mais apropriado no caminho. Aos discípulos
que o procuram para o reconduzir à cidade - o que responde Jesus? “Vamos às
aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue” (v. 38). Foi este o caminho do
Filho de Deus, será o dos seus discípulos e cada cristão. O caminho... sob o sinal
do “movimento” e nunca da imobilidade. (Papa Francisco, oração do Anjo do
Senhor, 04/02/2018)
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Leituras da semana:
dia 08, 2ªf, S. Jerônimo Emiliani; Sta. Josefina Bakhita: Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc
6,53-56; dia 09, 3ªf: Gn 1,20-2,4a; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R.2a); Mc 7,1-13; dia 10, 4ªf,
Sta. Escolástica: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23; dia 11, 5ªf, N. Sra. de
Lourdes: Gn 2,18-25; Sl 127(128); Mc 7,24-30; dia 12, 6ªf: Gn. 3,1-8; Sl 31(32);
Mc 7,31-37; dia 13, sáb.: Hb 4,12-16, Sl 18(19B); Mc 2,13-17; dia 14, dom. 6º
do TC: Lv 13,1-2.44-46 ou ; Sl 31(32); 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 (Cura de
um leproso).
Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” / Lema: “Cristo é a nossa
paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14a) / Letra: Frei Telles Ramon,
O. de M. / Música: Adenor Leonardo Terra.
1. Venham todos, vocês, venham todos,/ reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)/
de mãos dadas formando a aliança,/ confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a nossa paz!/ Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:/ Do que estava dividido, unidade Ele faz!/ Do que estava dividido, unidade
Ele faz! (cf. Ef 2,14a)
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem
revelar a Escritura/ como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (2x)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo
comprometido/ com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,/ superar toda polaridade,/ pois em Cristo
nós somos um povo,/ reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças/ e vivamos o amor-compromisso/ na partilha,
no dom da esperança/ e na fé que se torna serviço. (2x)
29º Dia Mundial do Doente:
Quinta-feira, dia 11, dia de Nossa Senhora de Lourdes.

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...
Visite a Livraria Diocesana,
Av. Sete de Setembro, 1251 – Bíblias, livros, cartões, imagens, terços...
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Celebração da Palavra de Deus

Liturgia para o 6º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 14.02.2021

- Curando o leproso marginalizado, Cristo combate toda forma de exclusão
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. 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

(Nota: o número dos cantos é do novo livro de cantos da Diocese de Erexim – “Vinde Exultemos
– Hinário Litúrgico”, na versão recebida)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 352) 1. Dom da vida, ó Pai celebramos, ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que integra
a todos no amor, a misericórdia infinita 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.: Embora ninguém seja isento do contágio da pandemia, quem mais sofre
suas consequências, como de outros vírus e males sociais são os que têm
menos condições e são relegados à exclusão. Justamente por eles, Cristo tem a
evangélica opção preferencial, ensinando e agindo por sua inclusão, sem qualquer
discriminação.
D. (... início da quaresma e da Campanha da Fraternidade, quarta-feira, com o tema
“Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor” e o lema: “Cristo é a nossa Paz:
do que era dividido, fez uma unidade”.)
Pedido de perdão
D. Em seu Filho Jesus, Deus Pai se compadece de todos nós em nossas dificuldades,
fraquezas e lutas pela vida. Peçamos-lhe que nos perdoe de nossas faltas e nos
torne compassivos com nossos irmãos e irmãs. (Pausa)
L. Senhor, que concedeis vosso perdão a quem vos busca de coração sincero, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais atenção preferencial a quem é marginalizado por preconceitos
morais, sociais ou outros, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que restaurais a dignidade de toda pessoa humana, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus, fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 720) 1. Glória a Deus Pai eu canto porque ....
D. OREMOS. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e

retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 580-583)
Anim.: Jesus vai além de normas humanas e supera qualquer preconceito, indo ao
encontro de todos, especialmente dos marginalizados.
1ª Leitura: Lv 13,1-2.44-46
L. Leitura do Livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés e Aarão, dizendo: “Quando alguém tiver na pele do seu
corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal
da lepra, será levado ao sacerdote Aarão, ou a um dos seus filhos sacerdotes.
Se o homem estiver leproso é impuro, e como tal o sacerdote o deve declarar.
O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em
desordem e a barba coberta, gritando: ‘Impuro! Impuro!’ Durante todo o tempo
em que estiver leproso será impuro; e, sendo impuro, deve ficar isolado e morar
fora do acampamento”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
(leitura alternativa: 2Reis 5,9-14)
Salmo: Sl 31(32)
S. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.
A. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio.
S. 1. - Feliz o homem que foi perdoado* e cuja falta já foi encoberta! = Feliz o
homem a quem o Senhor + não olha mais como sendo culpado,* e em cuja alma
não há falsidade.
2. - Eu confessei, afinal, meu pecado,* e minha falta vos fiz conhecer. - Disse: “Eu
irei confessar meu pecado!”* E perdoastes, Senhor, minha falta.
3. - Regozijai-vos, ó justos, em Deus,* e no Senhor exultai de alegria! - Corações
retos, cantai jubilosos!* Corações retos, cantai jubilosos!
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2ª Leitura: 1Cor 10,31-11,1
L. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo
para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos,
nem a Igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos, em tudo,
não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para
todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou
de Cristo. – Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Um grande profeta surgiu,/ surgiu e entre nós se mostrou;/ é Deus que seu povo
visita,/ seu povo, meu Deus visitou!
A. Aleluia...
Evangelho: Mc 1,40-45
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus, e de joelhos pediu: “Se
queres, tens o poder de curar-me”. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a
mão, tocou nele, e disse: “Eu quero: fica curado!” No mesmo instante a lepra
desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando
com firmeza: “Não contes nada disso a ninguém! Vai, mostra-te ao sacerdote e
oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou, como prova para eles!” Ele
foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais
entrar publicamente numa cidade: ficava fora, em lugares desertos. E de toda
parte vinham procurá-lo. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor.
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
No Evangelho deste final de semana vemos, mais uma vez, Jesus cheio de
compaixão diante do sofrimento humano. A compaixão é para com um homem que
sofria de uma doença, na época de Jesus, chamada lepra, hoje denominada hanseníase.
O Antigo Testamento, como podemos ver na primeira leitura, considerava o doente
de lepra impuro e separava-o da sociedade, era excluído.
Nos tempos de Jesus a lepra era uma doença muito difícil de ser curada. Na
primeira leitura vemos que os sacerdotes tinham a função de “declarar puro” um
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leproso que tivesse sarado, mas não tinham o poder de “torná-lo puro”, isto é, de
curá-lo. A cura de um leproso era vista como uma obra exclusiva de Deus.
A primeira parte do Evangelho deste domingo nos conta que um leproso,
contrariando as orientações da lei, se aproxima de Jesus, e de joelhos, implora para
“ser curado”. Diante de seu pedido, Jesus se comove, estende a mão, toca-o e lhe diz:
“Eu quero que você fique curado!” Mais do que a doença em si, o que mais comove
Jesus é ver a angústia que o leproso sentia pelo fato de ser excluído da sociedade
tanto civil como religiosa por ser leproso. Sofre pela doença, pela exclusão, por ser
considerado impuro e esquecido por Deus.
Jesus permite que o leproso se aproxime e o toque. Com esse gesto, Jesus
quer nos mostrar que o verdadeiro Deus não é um Deus distante, rígido contra as
nossas fraquezas, distantes dos que são considerados impuros, mas pelo contrário,
Jesus nos mostra que o nosso Deus também sofre com os nossos sofrimentos, que se
compadece com cada ser humano que sofre.
Jesus sente profunda compaixão pelos doentes e sofredores de seu tempo.
Acolhe a todos os que sofrem. Talvez, não seja possível, hoje, repetir os milagres de
Jesus. No entanto, é possível realizar verdadeiros milagres na medida em que nos
tornamos sensíveis aos sofrimentos de tantos que estão ao nosso lado e necessitam
de uma mão estendida, de uma ajuda, de uma palavra amiga.
O leproso confiou em Jesus, não teve medo de ser rejeitado. As Igrejas precisam
ser um espaço que não intimide os excluídos, mas que os acolha. E ainda educar a
sociedade para vencer os preconceitos. A liturgia nos ajuda a vencermos e superarmos
a indiferença usando da compaixão e da misericórdia – grandes apelos de Jesus.
Que todos tenhamos uma atenção especial para com os doentes e sejamos
os continuadores e multiplicadores dos milagres de Jesus. Que, pela intercessão
de Nossa Senhora, busquemos todos os dias combater os males que prejudicam
nossa vida, a vida de nossas famílias, de nossas comunidades. Para que neste ano
jubilar nos esforcemos mais ainda para valorizarmos nossa fé cultivada em nossas
comunidades! Que o Bom Deus abençoe esta comunidade!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
A. (Nº 754, melodia A- coro A/B) Eu sei em quem depositei minha confiança!
1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo;
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2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado, morto
e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,
3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde há
de vir a julgar/ os vivos e os mortos.
4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/
na remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.
Oração dos fiéis
D. Lembrando de modo especial todas as pessoas que clamam por ajuda e consolo,
a exemplo do leproso que confiou no poder de Jesus, apresentemos nossas preces
a Deus Pai.
A. (Nº 756/B) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher o nosso irmão.
L. 1. Para que vossa Igreja, com a solicitude desenvolvida na pandemia, estenda sempre
mais sua solidariedade aos enfermos e a todos os que são discriminados na sociedade,
nós vos pedimos:
2. Para que, com a lição da pandemia, sejamos solícitos e fraternos com todos, especialmente
com os portadores de deficiências ou em doença terminal, nós vos pedimos:
3. Para que todos os doentes encontrem acolhimento humano igualitário da parte dos
profissionais e instituições de saúde, nós vos pedimos:
4. Para seguirmos sempre todos os cuidados para a proteção da saúde e a preservação da
Casa Comum, nós vos pedimos:
5. Para que a Campanha da Fraternidade, a partir de quarta-feira, empenhe a todos na
prática do diálogo amoroso em vista da unidade ecumênica, nós vos pedimos:
6. Para que neste ano jubilar de ouro de nossa Diocese confirmemos a disposição de sermos
Igreja a serviço da fé e da vida, nós vos pedimos:
7. ...
D. Ó Deus, nosso Pai, que nos enviastes vosso Filho para curar-nos de todos os
males, acolhei nossas súplicas e tornai-nos solícitos como Ele com nossos irmãos
e irmãs, especialmente os que têm seus sofrimentos agravados pela discriminação
social. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Unamos ao pão e ao vinho as ações solidárias das pessoas e instituições em
favor dos marginalizados da sociedade.
A. (Nº 443 – sem a 2ª estrofe) Ref. Não se deve dizer: nada posso ofertar./ /:Pois
.....
D. Ó Deus, que este sacrifício nos purifique e renove, e seja fonte de eterna
recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho,
nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos
bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento
de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na
diversidade dos que formamos esta comunidade.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece
sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em
nossa caminhada de fé.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que
formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada
pelo(s) padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe
e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos
(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos
como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e
coloca sobre o altar...)
D. Jesus tem o poder de nos curar e quer o nosso bem. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Ao leproso, Jesus estendeu a mão e o curou. A todos, se dá em alimento na
Sagrada Eucaristia para realizarmos gestos de ajuda a quem precisar.
A. (Nº 527) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei as saídas ....
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D. OREMOS Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar

sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, nosso senhor.

A. Amém.
D. (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 / Início da quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica, quarta-feira
/ superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Na conclusão da celebração, somos enviados a tornar presente o amor de
Cristo e sua solicitude por todos, mas de modo especial pelos que mais sofrem.
A. (Nº 541) Ref. /:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás! Estarei
convosco e serei vossa luz na missão!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai vos dê a sua bênção. Deus Filho vos conceda saúde. Deus Espírito
Santo vos ilumine e vos console e que vos abençoe Deus Criador e Providente, Pai
e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Sede compassivos e misericordiosos. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Hino Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Tema: “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”. Lema: “Cristo é a nossa
paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14a). Letra: Frei Telles Ramon,
O. de M. Música: Adenor Leonardo Terra – 1. Venham todos, vocês, venham
todos,/ reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)/ de mãos dadas formando a aliança,/
confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a nossa paz!/ Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:/ Do que estava dividido, unidade Ele faz!/ Do que estava dividido, unidade
Ele faz! (cf. Ef 2,14a)
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem
revelar a Escritura/ como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (2x)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo
comprometido/ com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,/ superar toda polaridade,/ pois em Cristo nós
somos um povo,/ reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças/ e vivamos o amor-compromisso/ na partilha, no
dom da esperança/ e na fé que se torna serviço. (2x)
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(Nº 129) 1. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e penitência,
quem as cinzas abraçar.
Ref. /:Não esqueças: somos pó, e ao pó vamos voltar.:/
2. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar, jejuai, mudai de vida, em
Sua face a chorar.
3. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar, quem dos males se
arrepende, compaixão vai encontrar.
4. Chora e diz o sacerdote, entre a porta e o altar, pela vida do meu povo vão
meus lábios suplicar.
5. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar, eis o tempo prometido,
as ovelhas vem salvar.
Leituras da semana:
dia 15, 2ªf: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13; dia 16, 3ªf: Gn 6,5-8.7,1-5.10;
Sl 28(29); Mc 8,14-21; dia 17, 4ªf, CINZAS, Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2
Mt 6,1-6.16-18; (A esmola, a oração e o jejum) dia 18, 5ªf: Dt 30,15-20; Sl 1,12.3.4 e 6 (R.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 19, 6ªf: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15;
dia 20, sáb.: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 21, dom., 1º da Quaresma:
Gn 9,8-15; Sl 24(25); 1Pd 3,18-22; Mc 1,12-15 (Tentação de Jesus).
Oração pedindo a Deus que nos livre do vírus da Covid-19 e de todos os outros
Cardeal José Tolentino Mendonça, Arquivista e Bibliotecário da Santa Sé
		
Livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se
escondem dentro dele./ Livra-nos do vírus do pânico disseminado, que em vez de
construir sabedoria nos atira desamparados para o labirinto da angústia./ Livranos do vírus do desânimo que nos retira a fortaleza de alma com que melhor se
enfrentam as horas difíceis./ Livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa
ver que, se não pudermos abrir a porta, temos ainda possibilidade de abrir janelas./
Livra-nos do vírus do isolamento interior que desagrega, pois o mundo continua a
ser uma comunidade viva./ Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer
as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes./ Livra-nos do vírus
da comunicação vazia em doses massivas, pois essa se sobrepõe à verdade das
palavras que nos chegam do silêncio./ Livra-nos do vírus da impotência, pois uma
das coisas mais urgentes a aprender é o poder da nossa vulnerabilidade./ Livranos, Senhor, do vírus das noites sem fim, pois não deixas de recordar que Tu
mesmo nos colocaste como sentinelas da Aurora.
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Celebração da Palavra de Deus
Quarta-feira de Cinzas – 17.02.2021

- Jejum, oração e caridade, exercícios fundamentais na preparação para a Páscoa
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor”
“Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: o número dos cantos é do novo livro de cantos da Diocese de Erexim – “Vinde Exultemos – Hinário Litúrgico” – no final do folheto, hino da CFE 2021)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 112) Ref. Eis o tempo de conversão, eis o dia .....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que na caminhada para a Páscoa, a graça, a paz e a esperança
de Cristo, nosso Salvador, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Com disposição renovada, iniciemos a preparação para a Páscoa deste Ano
Jubilar de Ouro de nossa Diocese com a ajuda da Campanha da Fraternidade
Ecumênica. Ela nos convoca a crescer na unidade pelo diálogo no amor fraterno
porque Cristo veio unir o que estava dividido.
A. (Nº 114) Ref. /:Somos povo da aliança,/ caminhando na esperança,/ conduzidos
por tua mão!/ Com os pés no chão da vida,/ rumo à Páscoa tão querida/ te pedimos
conversão!
D. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de

jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate
contra o espírito do mal. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Semanal, Quarta-feira de Cinzas, Paulinas-Paulus, p. 153-156)
Anim. Iniciamos um tempo especial da graça divina para cultivarmos no coração o
essencial de nossa vida, o amor a Deus e aos irmãos.
1ª Leitura: Jl 2,12-18
L. Leitura da Profecia de Joel.
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“Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns,
lágrimas e gemidos; rasgai o coração, e não as vestes; e voltai para o Senhor, vosso
Deus; ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a
perdoar o castigo”. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás
de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai trombeta
em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia; congregai o povo,
realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes; deixe o
esposo seu aposento, e a esposa, seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o
altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: “Perdoa, Senhor, a teu povo, e
não deixes que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem”. Por
que se haveria de dizer entre os povos: “Onde está o Deus deles?” Então o Senhor
encheu-se de zelo por sua terra e perdoou ao seu povo. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 50(51)
S. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós!
A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós!
S. 1. – Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor,
purificai-me! – Do meu pecado todo inteiro me lavai, * e apagai completamente
a minha culpa!
2. – Eu reconheço toda a minha iniquidade, *o meu pecado está sempre à minha
frente. – Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos
vossos olhos!
3. – Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido.
– Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito!
2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2
L. Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de
nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos: deixai-vos reconciliar com Deus.
Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que
nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos
exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: “No momento
favorável, eu te ouvi e no dia da salvação, eu te socorri”. É agora o momento
favorável, é agora o dia da salvação. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 134) Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, Palavra de Deus!
L. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como no deserto!”.
A. Louvor...
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Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Ficai atentos para não praticar
a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário,
não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando
deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas
sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo:
eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a
tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola
fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando
orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas
e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo:
eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu
quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que
está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto
triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que
estão jejuando. Em verdade vos digo: Eles já receberam a sua recompensa. Tu,
porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não
vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que
vê o que está escondido, te dará a recompensa.” - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Com a celebração de Cinzas, iniciamos a Quaresma, tempo propício para
refletir sobre nossa vida cristã. Este tempo litúrgico nos recorda a necessidade de
conversão, de mudança de vida. A partir de hoje, a palavra de Jesus vai insistir na
conversão de nosso jeito de ser.
Este tempo chamado Quaresma começa hoje com o rito das cinzas, no qual
se proclamam as palavras de Jesus: “Convertei-vos e crede no Evangelho”! Na
Bíblia encontramos um duplo significado para as cinzas: em primeiro lugar, é sinal
da fraqueza e da fragilidade da condição do ser humano. Em segundo lugar, as cinzas
representam também um sinal externo de quem se arrepende do próprio pecado e
decide retomar o caminho em direção a Deus.
Quaresma quer dizer 40 dias. É uma caminhada espiritual comunitária, que
nos leva até a Páscoa. Uma caminhada feita de oração, reflexão e uma total confiança
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em Deus. Isso tudo se chama conversão, tema central da Quaresma. Converter-se
significa voltar-se para Deus. Não há conversão sem oração e não há oração sem
confiança em Deus.
A Igreja, aqui no Brasil, durante o período da Quaresma, também realiza a
Campanha da Fraternidade. Convida-nos a viver um tempo forte de evangelização
em torno de um tema relacionado com a convivência fraterna em nossa sociedade.
A Campanha da Fraternidade deste ano de 2021 é ecumênica e nos convida a refletir,
meditar e rezar sobre o diálogo e a unidade. “Fraternidade e diálogo: compromisso
de amor” é o tema da Campanha para a quaresma deste ano. O lema é: “Cristo é a
nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”.
O Evangelho, desta quarta-feira de Cinzas, nos apresenta os três exercícios
quaresmais: oração, esmola e jejum. Jesus nos mostra a forma como devemos
realizar estes exercícios. Dar esmola é um sinal de reconhecimento da necessidade
da partilha; é amor partilhado; é deixar-se tomar pela dinâmica da caridade. Rezar
é comunhão profunda com Deus. O Evangelho deixa claro que “Deus vê o que
está escondido”. Ele sabe o que se passa dentro de nós, conhece nossas intenções e
sentimentos. O problema é que temos forte inclinação para a vaidade, o orgulho, o
egoísmo, a autossuficiência. E isso é terrível. Faz mal a nós e à sociedade. E Deus
não quer tais atitudes, pois só trazem sofrimento.
Quantas pessoas perderam o sentido da vida; sem perspectivas de futuro,
perderam a esperança! Não podemos esquecer também da miséria espiritual, que nos
atinge quando nos afastamos de Deus e recusamos o seu amor. Que esta Quaresma
seja um tempo frutuoso para todos nós e as Cinzas que vamos receber hoje sejam
sinal de nossa conversão. No clima do Jubileu de ouro de nossa Diocese queremos
louvar e bendizer a Deus pelos 50 anos de serviço à vida e à fé. Supliquemos:
“Caminha conosco, Senhor” Que Deus vos abençoe e abençoe nossa caminhada
quaresmal.
							
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Rito da Imposição das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as – com as cinzas, fica/m na frente de quem
preside).
Anim.: Com a disposição da mente e do coração indicados com insistência pela
Palavra de Deus, participemos do rito da imposição das cinzas.
A. (Nº 115) Ref. /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, eis o tempo favorável!:/
3. Retornai de coração arrependido, / porque Deus é compassivo e indulgente!
D. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a
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riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em
sinal de penitência.
(Todos rezam em silêncio)
D. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com
bondade as nossas preces e dignai-vos aben+çoar estas cinzas, que vamos colocar
sobre nossas cabeças. E assim reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos
consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos pecados e viver uma
vida nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
(Segue a imposição das cinzas. O ministro diz: “Converta-se e creia no Evangelho!”).
Anim.: Recebendo a cinza em nossa fronte, expressemos nossa disposição interior
de viver a penitência e realizar as obras de conversão nesta caminhada para a
Páscoa.
A. (Nº 129) 1. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e
penitência, quem as cinzas abraçar.
Ref. /:Não esqueças: somos pó, e ao pó vamos voltar.:/
2. Não as vestes, mas o peito, o Senhor manda rasgar, jejuai, mudai de vida, em
Sua face a chorar.
3. Quão bondoso é nosso Deus, inclinado a perdoar,
quem dos males se arrepende, compaixão vai encontrar.
4. Chora e diz o sacerdote, entre a porta e o altar, pela vida do meu povo vão
meus lábios suplicar.
5. Convertei-vos, povo meu, do Senhor vamos lembrar, eis o tempo prometido,
as ovelhas vem salvar.
L. Nós vos louvamos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos,
A. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L. Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão e Morte de nosso Senhor Jesus Cristo,
A. que quis padecer e morrer na Cruz para nos salvar.
Anim.: A Campanha da Fraternidade nos convida a viver o diálogo amoroso em
busca da unidade ecumênica, pois Cristo, nossa Paz, veio unir o que estava
dividido. Rezemos:
L. Deus da vida, da justiça e do amor,
A. nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de
vivermos a comunhão na diversidade.
L. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
A. ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor,
criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e
ódio.
L. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade,
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A. em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus nosso compromisso de vivermos intensamente a
preparação para a Páscoa deste ano ainda marcado pela pandemia Covid-19.
A. (Nº 438) Ref. Eu venho trazer pra junto do altar....
D. Realizando esta celebração de vossa Palavra no começo da Quaresma, nós vos
suplicamos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de
penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, participemos com
fervor da paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos bendizemos porque a cada ano nos
dais este tempo especial de graça, para libertar-nos do egoísmo, das paixões
desordenadas e do apego aos bens.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade infinita, porque nos chamais à penitência
e à oração neste tempo quaresmal para prepararmo-nos para as festas pascais.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Bendito sejais, ó Deus, pela Igreja presente no mundo inteiro para anunciar a
vossa misericórdia. Que ela cresça sempre mais com o Papa N., nosso Bispo N,
nosso(s) padre(s) N., os ministros e os agentes de pastoral chamados a servir as
comunidades.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, pela Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, pelos santos
Apóstolos e todos os que neste mundo foram fiéis à vossa Aliança.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Recordamos, agradecidos, ó Deus, os nossos irmãos falecidos (pode citar o nome
dos últimos...) que entre nós se esforçaram por realizar o bem na família e na
comunidade.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos apresentamos nossa louvação, ó Deus, em nome daquele que veio reunirnos em vosso amor, Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a liberdade e a confiança de filhos pelo Espírito que Deus nos concedeu,
rezemos a oração que Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias
no sacrário e coloca sobre o altar).
D. Na celebração experimentamos quanto Deus é bom e quão feliz é quem nele
coloca sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para confirmar-nos na caminhada penitencial para a Páscoa, Cristo nos
alimenta com o Pão do Altar.
A. (Nº 153) Ref. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertamse e creiam ﬁrmes no evangelho
1. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos;
2. Que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai
sentar-se;
3. Mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita, dia e noite, sem cessar.
4. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada;
5. Ela sempre dá frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar.
6. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte.
D. OREMOS Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que

acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos
sirva de remédio. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (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 / Início da quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica
/ superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Vamos assumir, com determinação, o tempo da quaresma, buscando o
essencial de nossa vida, no caminho para a Páscoa, ajudados pela Campanha da
Fraternidade Ecumênica. (Pausa)
A. (Nº 120) Ref.: /:Voltai para o Senhor de todo o coração,/ mudai as vossas
obras em sinal de conversão!:/
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor
Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal
para a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na
luta contra o mal para poderdes celebrar a vitória da Páscoa. E que vos abençoe
Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
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D. Vivei o compromisso desta Quaresma; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Hino Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
1. Venham todos, vocês, venham todos,/ reunidos num só coração,/ de mãos dadas
formando a aliança,/ confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a nossa paz!/ Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:/ Do que estava dividido, unidade Ele faz!/ Do que estava dividido, unidade
Ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem
revelar a Escritura/ como fez no caminho à Emaús.
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo
comprometido/ com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,/ superar toda polaridade,/ pois em Cristo nós
somos um povo,/ reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças/ e vivamos o amor-compromisso/ na partilha, no
dom da esperança/ e na fé que se torna serviço. (2x)
(Nº 116) Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu coração. Ele será teu
condutor, /:tua esperança de salvação!:/
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás, puriﬁcado, os
louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as juntará, e seremos novo povo, Ele
nos renovará!
(Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas.
Repartidos na mesa do Reino, anunciam a paz almejada.
Ref. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação./ Ao prepararmos a Tua mesa, em
Ti buscamos ressurreição.
2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes. Nos recordam
a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte.
Objetivos da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
Geral: Através do diálogo amoroso e do testemunho da unidade na diversidade,
inspirados e inspiradas no amor de Cristo, convidar comunidades de fé e pessoas
de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para a superação das
polarizações e das violências que marcam o mundo atual.
Específicos: - Redescobrir a força e a beleza do diálogo como caminho de relações
mais amorosas; - Denunciar as diferentes violências praticadas e legitimadas
indevidamente em nome de Jesus; - Comprometer-nos com as causas que
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defendem a casa comum, denunciando a instrumentalização da fé em Jesus
Cristo que legitima a exploração e a destruição socioambiental; - contribuir para
superar as desigualdades; - Animar o engajamento em ações concretas de amor ao
próximo; - Promover a conversão para a cultura do amor como forma de superar a
cultura do ódio; - Fortalecer a convivência ecumênica e inter-religiosa. - Estimular
o diálogo e a convivência fraterna como experiências humanas irrenunciáveis, em
meio a crenças, ideologias e concepções, em um mundo cada vez mais plural; Compartilhar experiências concretas de diálogo e convívio fraterno. (Texto-base
da CFE 2021, nº 3, p. 10-11)
A Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 2021: a urgência de atrair
para a construção do bem
Qual o papel dos cristãos diante da realidade do mundo tão marcada pela
globalização da indiferença, pelo individualismo e pelo consumismo que geram,
cada vez mais, pessoas vulnerabilizadas e destroem o meio ambiente?
A resposta está na lógica do cuidado, tema que tem sido destacado pela Igreja no
Brasil no ano de 2020 por meio das ações e iniciativas promovidas pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), como a Campanha da Fraternidade.
“Não basta não cometer o mal, é preciso, ostensivamente, praticar o bem.
E, com isso, atrair outras pessoas para a mesma atitude”, exorta o bispo auxiliar
da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB,
dom Joel Portella Amado.
Na urgência de atrair as pessoas para uma ativa construção do bem, a
Igreja realiza a Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE) 2021, cujo tema é
“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz:
do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2.14).
“Num tempo de tanta violência, polarizações, mesmo ódios e destruições,
o nosso testemunho será profético quanto mais nós conseguirmos, como nos
diz o conhecido texto da Carta de Pedro, ‘dar as razões da nossa esperança’, e
também ‘abrir o coração para ouvir as razões da esperança de tantos irmãos e
irmãs mundo afora’”, motiva dom Joel Portella.
A reflexão do secretário-geral da CNBB foi feita na abertura do Seminário
Nacional de Formação para a CFE 2021, realizado de 1º a 3 de dezembro, de
forma online.
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
Liturgia para o 1º Domingo da Quaresma/Ano B – 21.02.2021

- Pelos exercícios quaresmais, renovar a fidelidade a Deus e vencer as tentações
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor”
“Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: ROXA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 116) Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu
coração. Ele será teu condutor, /:tua esperança de salvação!:/
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás,
puriﬁcado, os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as juntará, e seremos
novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso é seu amor e jamais se
acabará!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, conduzido pelo Espírito
Santo, vence as tentações na fidelidade ao Pai, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Com o rito das cinzas e a abertura da Campanha da Fraternidade Ecumênica,
quarta-feira, iniciamos a preparação da Páscoa deste ano, no qual estamos
realizando celebrações alusivas aos 50 anos de nossa Diocese. Neste tempo
quaresmal, somos convocados a renovar nossa aliança com Deus, celebrada no
Batismo, no qual renunciamos a todo mal e às tentações do maligno que nos
acompanham ao longo da vida. Com a força de Cristo, poderemos vencê-las.
D. (... CF Ecumênica – busca da unidade cristã pela prática do diálogo / encontros de
grupos de famílias / oração da via-sacra em casa e na comunidade... ).
Pedido de perdão
D. Facilmente cedemos às diversas tentações do maligno. Renovando nossa vida
neste tempo especialmente favorável da graça divina, seremos mais fortes para
o seguimento de Cristo até a Cruz e poderemos participar de sua ressurreição.
Confiantes, peçamos a Deus o perdão de nossas faltas (pausa).

- 31 -

S. (Nº 691) S. Senhor,/ que fazeis passar da morte para a vida/ quem ouve a vossa
Palavra,/ tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Ó Cristo,/ que quisestes ser levantado da terra/ para atrair-nos a vós,/ tende
piedade de nós.
A. Ó Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor,/ que nos submetestes ao julgamento/ da vossa cruz,/ tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
D. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quaresma,

possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu
amor por uma vida santa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. da Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 427-429)
Anim.: Com Jesus, inicia-se um tempo novo, no qual se deve assumir a conversão
da mente e do coração, vencendo as tentações do maligno, na fidelidade à Aliança
com Deus.
1ª Leitura: Gn 9,8-15
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Disse Deus a Noé e a seus filhos: “Eis que vou estabelecer minha aliança convosco
e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco: aves,
animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra, que
saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança: nunca mais
nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais
dilúvio para devastar a terra”. E Deus disse: “Este é o sinal da aliança que
coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas
as gerações futuras: ponho meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre
mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco
nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as
espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio que faça perecer nas
suas águas toda criatura”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 24(25)
S. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
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A. Verdade e amor são os caminhos do Senhor.
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.
2ª Leitura: 1Pd 3,18-22
L. Leitura da primeira Carta de São Pedro.
Caríssimos: Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo
pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte, na sua existência
humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também
pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente,
quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca.
Nesta arca, umas poucas pessoas - oito - foram salvas por meio da água. À arca
corresponde o batismo, que hoje é a vossa salvação. Pois o batismo não serve
para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa
consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu ao céu e está
à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações e potestades. - Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 134) Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, Palavra de Deus!
S. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
A. Louvor e glória...
Evangelho: Mc 1,12-15
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto
durante quarenta dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais
selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para
a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: “O tempo já se completou
e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho!” – Palavra
da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de ____________________
A Campanha da Fraternidade deste ano de 2021 é ecumênica e nos convida
a refletir, meditar e rezar sobre o diálogo e a unidade. “Fraternidade e diálogo:
compromisso de amor” é o tema da Campanha para a quaresma deste ano. O lema é:
“Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”. Durante quarenta dias,
os cristãos são convocados a uma vida mais intensa de oração e escuta da Palavra de
Deus e mudança interior, conversão. Lembramos e rezamos também pelo Jubileu de
nossa Diocese: “50 anos a serviço da fé e da vida” – Caminha Conosco Senhor”
No primeiro domingo da Quaresma temos o episódio das tentações de Jesus,
no deserto, antes de começar a sua missão pública. À primeira vista, espanta que
Jesus, Filho de Deus, passe por tentações. Nós ligamos a tentação ao pecado, e,
como Jesus era sem pecado, achamos impossível ele ser tentado. Mas a tentação,
em si mesma, não é pecado. As tentações acompanham a vida de todos nós, mesmo
dos mais santos.
Marcos, ao contrário dos outros evangelistas, não conta quais foram essas
tentações. Prefere destacar mais o fato que, depois delas, Jesus, cheio do Espírito
de Deus, volta para a Galileia e começa a anunciar o Evangelho. Todos os dias
enfrentamos uma série de tentações: tentações de poder, de individualismo, de fama.
Ser tentado é uma experiência de todo ser humano e o modo como lidamos
com estes desafios indica nossa maturidade na fé ou não. Nossa vida é cheia de
tentações que querem afastar-nos de Deus. Sobretudo, no mundo moderno, há uma
tentação muito forte que é a de organizar a própria vida sem nenhuma referência de
Deus, de viver como se Deus não existisse.
Nesta Quaresma, a Palavra de Deus nos chama à conversão e à mudança
de vida e a produzir frutos da paz, de caridade e fraternidade para com o próximo.
Converter-se é mudar de rumo, sair do egoísmo, da ambição do poder. É vencer os
obstáculos e as tentações, para que o Reino de Deus aconteça entre nós. Mas, uma
coisa deve ficar clara: a gente não luta sozinho. Quando participamos na comunidade,
somos mais fortes na luta contra o mal.
Como Jesus, também nós somos tentados, a todo instante, a nos desviarmos
do projeto de Deus e a trilharmos nosso projeto pessoal, segundo nossos interesses,
e a fazermos uso ou nos servimos dos bens da criação em vista do lucro. A Palavra
de Deus, que hoje escutamos, não nos condena por nossos pecados, mas nos alerta
para o triste fim a que eles nos levam: desarmonia consigo mesmo, com a natureza,
com os outros e com Deus, ou seja, à morte.
Sustentados pela Palavra de Deus, somos convidados a enfrentar todas as
formas de tentações que impedem ou ferem a vida, a esperança e a saúde do corpo
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e da alma. Busquemos em Deus as forças necessárias para superarmos todas as
tentações. Que Deus vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
(Nº 755) S. Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e
invisíveis./
S. Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os
séculos:/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao
Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou
pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./
S. Também por nós, por nós
A. foi cruciﬁcado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao
terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus,
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para julgar
os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá ﬁm./
S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é
adorado e gloriﬁcado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./ Professo um só batismo para a remissão
dos pecados./
S. E espero a ressurreição
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir./ Amém!
Amém!
Oração dos fiéis
D. Na prática mais intensa da oração, da caridade e do jejum, neste tempo de
quaresma, apresentemos nossas preces a Deus, que renova sua aliança de amor
com todas as gerações.
A. Socorrei-nos, Senhor com vossa graça.
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1. Para que todos os cristãos, na preparação para a Páscoa, vivam a conversão sincera,
na fidelidade à aliança convosco, nós vos pedimos:
2. Para que os leigos e leigas, em seus serviços nas comunidades e em seu engajamento
social, revigorem a Diocese em seu ano jubilar de ouro, nós vos pedimos:
3. Para superarmos as consequências da pandemia e termos sempre os cuidados
necessários para a vida saudável, nós vos pedimos:
4. Pelos padres em novas funções a partir deste mês em nossa Diocese, para que as
vivam com alegria e contem com a participação de todos, nós vos pedimos:
5. ...
D. A Campanha da Fraternidade nos convida a viver o diálogo amoroso em busca
da unidade ecumênica, pois Cristo, nossa Paz, veio unir o que estava dividido.
Rezemos: Deus da vida, da justiça e do amor,
A. nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de
vivermos a comunhão na diversidade.
D. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
A. ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando
pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.
D. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade,
A. em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.
D. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: A Deus que nos ama e permanece fiel em sua aliança conosco, apresentemos
nossos dons e nossos compromissos na caminhada para a Páscoa.
A. (Nº 143) 1. Bendito és tu, ó Deus Criador,/ revestes ....
D. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a esta celebração com a
qual iniciamos nossa caminhada para a páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Com alegria, nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, nosso Pai, porque nos indicais
o jejum e a penitência para educar-nos na partilha fraterna e no desapego dos bens.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
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D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque pela penitência da quaresma renovais
nossos sentimentos, fortaleceis nosso espírito fraterno e renovais nossa esperança
na recompensa eterna.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Em nosso louvor, ó Pai, vos pedimos pela Igreja, com nosso Papa N,, nosso
bispo N., os outros bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros e nossa
comunidade.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Ao vos bendizer, ó Deus Altíssimo, nós vos lembramos também os irmãos
falecidos de nossas famílias, de nossa comunidade (pode lembrar os últimos) e
todos os outros que morreram na vossa amizade.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Pedimos também que nos concedais, com a Virgem Maria, com São José, seu
esposo, com os apóstolos e santos, alcançar a herança eterna em vosso reino, para
vos louvarmos e glorificarmos para sempre.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Seja-vos agradável, ó Deus, a louvação que vos apresentamos em nome do Filho
Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rio da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, graça especial de reconciliação
e de unidade fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso....
D. Cristo nos garantiu que quem se alimenta de seu Corpo, Pão do Céu, viverá
eternamente. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno(a) ...
Anim. Para sermos fiéis à Aliança, vencermos todas as tentações e praticarmos o
diálogo amoroso em busca da unidade, Cristo nos alimenta com o Pão da Vida.
A. (Nº 160) Ref. O homem não vive somente de pão, /:mas de toda palavra da
boca de Deus.:/
1. A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do
Senhor é ﬁel, sabedoria dos humildes.
2. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração./ O mandamento do
Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz.
3. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre./ Os julgamentos do Senhor
são corretos e justos igualmente.
4. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro reﬁnado;/ suas palavras
são mais doces que o mel, que o mel que sai dos favos.
5. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma;/ que ela
chegue até vós, ó Senhor, meu Rochedo e Redentor!
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D. OREMOS Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé,

incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão
vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.
D. (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 / Quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica /
superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A partir de nosso compromisso com Cristo, devemos buscar a unidade na
diversidade, superando a tentação da polarização e das violências, como nos pede
a Campanha da Fraternidade Ecumênica.
A. (Nº 115) Ref. /:“Convertei-vos e crede no Evangelho”, eis o tempo favorável!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor
Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal
para a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na
luta contra o mal para poderdes celebrar a vitória da Páscoa. E que vos abençoe
Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus vos faça vencer as tentações; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.

Hino da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021

1. Venham todos, vocês, venham todos,/ reunidos num só coração, / de mãos dadas
formando a aliança,/ confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a nossa paz!/ Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:/ Do que estava dividido, unidade Ele faz!/ Do que estava dividido, unidade
Ele faz!
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem
revelar a Escritura/ como fez no caminho à Emaús.
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo
comprometido/ com a paz e a fraternidade. (2x)

- 38 -

(Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas.
Repartidos na mesa do Reino, anunciam a paz almejada.
Ref. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação./ Ao prepararmos a Tua mesa, em
Ti buscamos ressurreição.
2. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes. Nos recordam
a Tua justiça, que nos leva a um novo horizonte.
(Nº 758/D) Ref. Santo, santo, santo sois Senhor!/ Santo, santo, santo sois Senhor,
nosso Deus!
1. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas!
Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf, Cátedra de São Pedro: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19; dia 23, 3ªf, S.
Policarpo: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15; dia 24, 4ªf, Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc
11,29-32; dia 25, 5ªf, Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh1.3-5.12.14; Sl 137(138); Mt 7,712; dia 26, 6ªf, Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26; dia 27, sáb.: Dt 26,16-19;
Sl 118(119); Mt 5,43-48; dia 28, dom., 2º da Quaresma: Gn 22,1-2.9a10-13.1518; Sl 115(116B); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 (Transfiguração).
O espírito da quaresma
		
Quaresma, na tradição cristã, é período de conversão e autorreflexão. É
tempo dedicado à oração, ao jejum, à partilha do pão e à conversão pela revisão de
nossas práticas e posturas diante da vida, do Planeta e das pessoas. É o momento de
arrependimento dos pecados cometidos e o reconhecimento de que esses pecados
são ofensa ao Deus amor. A contrição não vem do medo do castigo de Deus, mas é
resultado da graça dele, que nos permite o reconhecimento de nossos pecados e o
sincero arrependimento. Ele nos perdoa porque é misericordioso. O jejum é parte
integrante da espiritualidade quaresmal. Há muitas formas de jejuar, mas o jejum
que agrada a Deus é apresentado em Isaías 58,6-8 (eliminar a opressão, alimentar
o faminto, vestir o nu....)... A CFE 2021 quer ser um convite para viver um jejum
que agrada a Deus e que conduz à superação de todas as formas de intolerância,
racismo, violências e preconceitos. Queremos assumir outras posturas em relação a
cada pessoa que encontrarmos e, ao longo dias da Quaresma, nos perguntar se nossa
prática cristã promove a paz ou potencializa o ódio. (Cfr. Texto-Base, nn 13 e 14)
Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.

- 39 -

Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 2º Domingo da Quaresma/Ano B – 28.02.2021

- Na transfiguração de Cristo, a revelação de sua divindade e da nossa meta e missão
- CF Ecumênica: “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor”
“Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: ROXA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 116) Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará teu
coração. Ele será teu condutor, /:tua esperança de salvação!:/
1. Se confessas teu pecado, Ele é justo e compassivo, cantarás,
puriﬁcado, os louvores do Deus vivo.
2. Nossas vidas tão dispersas, nosso Deus as juntará, e seremos
novo povo, Ele nos renovará!
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso é seu amor e jamais se
acabará!
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a bondade e o carinho de Deus Pai, que nos revela e nos manda ouvir Cristo,
seu Filho amado, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Depois de nos apresentar Cristo vencendo as tentações no deserto, a quaresma
no convida a contemplá-lo na montanha, onde nos revela sua glória divina e nos
chama a transfigurar nele a nossa vida e a dos irmãos despojados de sua dignidade.
Nele também podemos crescer na unidade cristã, superando qualquer divisão pelo
diálogo, como nos propõe a Campanha da Fraternidade Ecumênica.
D. (... retomada de atividades / terça-feira, reunião dos padres e diáconos / ....).
Pedido de perdão
D. Certos do amor gratuito de Deus por todos nós, peçamos-lhe o perdão que nos
refaz e nos devolve o brilho da luz de sua glória que o pecado obscurece.
A. (Nº 697) S. Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende
piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai

nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé,
nos alegremos com a visão de vossa glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 430-433)
Anim.: Na escuta e obediência à Palavra de Deus, andaremos pelo caminho de
Cristo e chegaremos à transfiguração de nossa vida no mistério da Páscoa.
1ª Leitura: Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
L. Leitura do Livro do Gênesis.
Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele
respondeu: “Aqui estou”. E Deus disse: “Toma teu filho único, Isaac, a quem
tanto amas, dirige-te à terra de Moriá, e oferece-o aí em holocausto sobre um
monte que eu te indicar”. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu
um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha, em
cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o
filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!”
Ele respondeu: “Aqui estou!” E o anjo lhe disse: “Não estendas a mão contra
teu filho e não lhe faças nenhum mal! Agora sei que temes a Deus, pois não
me recusaste teu filho único”. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro
preso num espinheiro pelos chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em holocausto
no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão, pela segunda vez,
do céu, e lhe disse: “Juro por mim mesmo – oráculo do Senhor –, uma vez
que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e
tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as
areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos.
Por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me
obedeceste”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 115 (116B)
S. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos.
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A. Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos.
S. 1. - Guardei a minha fé, mesmo dizendo:* “É demais o sofrimento em minha vida!” - É
sentida por demais pelo Senhor* a morte de seus santos, seus amigos.
2. - Eis que sou o vosso servo, ó Senhor,* mas me quebrastes os grilhões da escravidão.Por isso oferto um sacrifício de louvor,* invocando o nome santo do Senhor.
3. - Vou cumprir minhas promessas ao Senhor* na presença de seu povo reunido; - nos
átrios da casa do Senhor,* em teu meio, ó cidade de Sião!
2ª Leitura: Rm 8,31b-34
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu
próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com
ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem
condenará? Jesus Cristo, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, e está à
direita de Deus, intercedendo por nós? - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 134) Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, Palavra de Deus!
S. Numa nuvem resplendente fez-se ouvir a voz do Pai: / Eis meu Filho muito
amado, escutai-o, todos vós.
A. Louvor e glória ...
Evangelho: Mc 9,2-10
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um
lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas
ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia
alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então
Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: “Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer
três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias”. Pedro não sabia
o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os
encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: “Este é o meu Filho amado.
Escutai o que ele diz!” E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém,
a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que
não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse
ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o
que queria dizer “ressuscitar dos mortos”. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de _____________________
Estamos iniciando a segunda semana da Quaresma e desde os tempos mais
antigos, a Quaresma foi considerada como um tempo de renovação espiritual e
fortalecimento interior para o testemunho do Evangelho. Isso através de três práticas
muito significativas: a oração, a esmola e o jejum.
A primeira leitura, do livro do Gênesis, quer nos mostrar que Deus não quer
a morte. Passando pela prova, Abraão amadureceu na fé e entendeu que Deus quer
vida para todos.
No primeiro final de semana da quaresma Jesus vence as tentações e neste
final de semana Jesus nos convida a contemplá-lo na sua glória no alto da montanha. A
cena da Transfiguração quer fortalecer a caminhada dos apóstolos e a nossa também.
Jesus quer nos encorajar para que no crucificado possamos ver o ressuscitado. Nada
de pavor da cruz, pois chegará o momento da luz, da ressurreição. A transfiguração
de Jesus nos mostra para onde nossa vida está direcionada, aponta para a verdadeira
vida, aquela que não termina, ou seja, a vida na eternidade junto a Deus.
Nascemos humanos! Mas isto não nos satisfaz inteiramente. Ao se
transfigurar, Jesus revela também sua realidade divina, que encanta os discípulos.
Nossa missão é também a de irmos nos divinizando para transfigurarmos o mundo,
assim marcharemos para a plenitude da vida em Deus. Essa vida sim nos satisfaz.
No momento da Transfiguração, as palavras que vêm do céu são semelhantes
às que aparecem no batismo de Jesus: “Este é meu Filho, escutem o que ele diz”. Toda
a cena é composta para mostrar quem é Jesus e qual o significado de sua missão. Daí
brota o desafio de escutarmos Jesus, seguirmos sua voz, sua Palavra de vida.
Pedro expressa o sentimento dos demais: “Mestre, é bom estarmos aqui.
Vamos fazer três tendas!” Porém, não é possível entrar no Reino de Deus por
atalhos, como Pedro tenta fazer. Jesus, no entanto, aponta para a planície, lugar
onde atualmente vivemos, com dificuldades e necessidade de testemunhar a fé.
É necessário descer a montanha para fazermos o que Jesus fez: transfigurar os
desfigurados pela dor, pelo sofrimento.
Seguindo os desafios da Campanha da Fraternidade deste ano queremos
viver o diálogo, a compreensão e a unidade.
Pela transfiguração, Jesus quis preparar os apóstolos para o momento difícil
da paixão e da morte. Ele seria totalmente desfigurado, dilacerado. Queria ajudá-los a
permanecer firmes no sofrimento, mostrando-lhes o fruto da fidelidade ao Pai até o fim.
Pela transfiguração, Jesus também anuncia a nossa própria glorificação se
vivermos nele e como Ele. Pela transfiguração, Cristo indica também a nossa missão
de transfigurar a natureza e a sociedade para que nelas brilhe sempre mais a força
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criadora de Deus e a imagem divina em cada ser humano.. Demonstremos nossa
gratidão a Deus pelas maravilhas realizadas em nossa Diocese de Erexim ao longo
destes 50 anos de caminhada. Que Deus abençoe você, sua família e sua comunidade!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
D. A Deus Pai que nos manda escutar seu Filho amado, confiantes, apresentemos
nossas preces, na certeza de que nos atenderá.
A. Escutai, Senhor, a súplica de vosso povo.
1. Para que a Igreja testemunhe a todos o resplendor da vida em vosso Filho amado,
nós vos pedimos:
2. Para que, contemplando a glória de Cristo transfigurado, renovemos nossa
esperança na ressurreição eterna e na superação das consequências da pandemia,
nós vos pedimos:
3. Para sabermos reservar o tempo necessário para escutar vosso Filho amado
no silêncio da oração pessoal, na leitura orante da vossa Palavra, na celebração
litúrgica e na vida dos irmãos, nós vos pedimos:
4. Para que estudantes e educadores possam ter um ano escolar de muito crescimento
na formação humana integral, nós vos pedimos:
5. ....
D. Em comunhão com as comunidades das Igrejas cristãs ecumênicas, rezemos a
oração da Campanha da Fraternidade deste ano: Deus da vida, da justiça e do
amor,
A. nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de
vivermos a comunhão na diversidade.
D. Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
A. ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor,
criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença
e ódio.
D. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade,
A. em especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos
testemunhar o Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas
alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade.
D. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida.
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com a generosidade de Abraão, apresentemos a Deus os frutos de nossa
penitência quaresmal no altar do sacrifício de Cristo pela salvação de todos.
A. (Nº 448) Ref. No teu altar, Senhor, coloco ....
D. Ó Deus, que nossas preces e dons nos alcancedm o perdão dos nossos pecados e
nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em
nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as
mãos e procurando reencontrar a paz.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo
perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos
amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa
N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram
de boa vontade.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra,
possamos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de
nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo e seguindo a sabedoria do Evangelho, rezemos
como Cristo nos ensinou – Pai nosso...(Ministro busca as hóstias no sacrário e
coloca sobre o altar)
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D. Cristo nos garantiu que Ele é a luz do mundo e que quem O segue não andará nas
trevas mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: Para vivermos a conversão e a penitência que nos transfiguram, Cristo nos
sustenta com seu Corpo dado para a vida do mundo.
A. (Nº 161) Ref. Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: “Este é meu Filho
amado, escutem sempre o que ele diz!”
1. Transborda um poema do meu coração: Vou cantar-vos, ó rei, esta minha
canção.
2. Sois tão belo, o mais belo entre os ﬁlhos dos homens! Porque Deus, para
sempre, vos deu sua bênção.
3. Levai vossa espada de glória no ﬂanco, herói valoroso, no vosso esplendor.
4. Saí para a luta no carro de guerra em defesa da fé, da justiça e verdade!
5. Vosso trono, ó Deus, é eterno, sem ﬁm; vosso cetro real é sinal de justiça.
6. Vós amais a justiça e odiais a maldade. É por isso que Deus vos ungiu com seu óleo.
7. Cantarei vosso nome de idade em idade, para sempre haverão de louvar-vos
os povos
D. OREMOS. Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória,

e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na
terra, participar das coisas do céu. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (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 / Quaresma e Campanha da Fraternidade Ecumênica, quartafeira / Ano escolar / reunião dos padres e diáconos, terça-feira / superação da
pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: A glória da face de Cristo na transfiguração indica a beleza que deve brilhar
no rosto de cada um de nós agora e na eternidade. Pelo diálogo amoroso, como
nos propõe a Campanha da Fraternidade Ecumênica, podemos dar novo brilho às
relações entre nós.
A. (Nº 153) Ref. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertamse e creiam ﬁrmes no Evangelho.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a alegria de ouvir e seguir seu Filho
amado, nesta caminhada quaresmal, para vencerdes todo mal e celebrardes a
vitória da Páscoa. E que vos abençoe o Deus da paz e do perdão, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
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D. Glorificai o Senhor com vossa vida e irradiai sua luz transfiguradora; ide em paz
e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Hino Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021

1. Venham todos, vocês, venham todos,/ reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)/ de
mãos dadas formando a aliança,/ confirmados na mesma missão. (2x)
Ref.: Em nome de Cristo, que é a nossa paz!/ Em nome de Cristo, que a vida nos
traz:/ Do que estava dividido, unidade Ele faz!/ Do que estava dividido, unidade
Ele faz! (cf. Ef 2,14a)
2. Venham todos, vocês, meus amigos,/ caminhar com o Mestre Jesus,/ Ele vem
revelar a Escritura/ como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (2x)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,/ construamos a plena unidade/ no diálogo
comprometido/ com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,/ superar toda polaridade,/ pois em Cristo nós
somos um povo,/ reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças/ e vivamos o amor-compromisso/ na partilha, no
dom da esperança/ e na fé que se torna serviço. (2x)
Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, às 14h, reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Diocesano;
19h, reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora, no mesmo local.
- terça-feira, às 08h30, no Seminário, reunião dos padres e diáconos.
Leituras da semana:
dia 1º/3, 2ªf: Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38; /dia 02, 3ªf: Is 1,10.16-20; Sl 49(50);
Mt 23,1-12; /dia 03, 4ªf: Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28; /dia 04, 5ªf: Jr 17,5-10;
Sl 1,1-2.3.4 e 6(R. Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31; / dia 05, 6ªf, Gn 37,3-4.12-13a.17b-28;
Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46; / dia 06, sáb.: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102(103); Lc
15,1-3.11-32;/ dia 07, dom., 3º da Quaresma; Ex 20,1-17; ou Ex 20,1-3.7-8.12-17
Sl 18(19); 1Cor 1,22-25 Jo 2,13-25 (Mercadores no templo).
(113) Ref. /:Ah, se o povo de Deus no Senhor cresse, Ah, se hoje atendesse sua
voz!:/
1. Ah, se a gente atendesse sua voz! / Vamos juntos fazer louvação, Neste tempo,
aclamar o Senhor, / o rochedo prá nós salvação,/ /:Com alegria cantar seu louvor!:/
2. Ah, se a gente atendesse sua voz! / Grande Deus, sobre todos é rei. Fez a terra,
as montanhas, o mar. / De alto a baixo, o que existe é seu./ /:Nosso Deus tem o
mundo na mão!:/
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3. Ah, se a gente atendesse sua voz! / De joelhos, em adoração, Na presença do
Deus criador, / o rebanho do seu coração./ /:Ele é nosso Deus e Pastor!:/
(Nº 166) Ref. Destruí este templo, disse Cristo/ e em três dias haverei de reerguêlo. /:Ele falava do templo do seu corpo.:/
1. Ó Senhor de coração vos dou graças,/ porque ouvistes as palavras dos meus
lábios! Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou
prostrar-me.
1. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que
prometestes; naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o
vigor de minha alma.
2. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa
promessa. Hão de cantar vossos caminhos e dirão: “Como a glória do Senhor
é grandiosa!”
3. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos.
Se no meio da desgraça eu caminhar, vós me fazeis tornar à vida novamente.

Coleta da solidariedade

Nosso gesto concreto
A Campanha da Fraternidade expressa-se concretamente pela oferta
de doações em dinheiro na coleta da solidariedade, realizada no Domingo
de Ramos. É um gesto concreto da fraternidade, partilha e solidariedade, realizado em âmbito nacional, em todas as comunidades cristãs, paróquias e
dioceses. A Coleta da Solidariedade é parte integrante da Campanha da Fraternidade.
Dia Nacional da Coleta da Solidariedade – Domingo de Ramos, 28 de
março de 2021
Bispos, padres, religiosos/as. lideranças leigas, agentes de pastoral,
colégios católicos e movimentos eclesiais são os principais motivadores e
animadores da Campanha da Fraternidade. A Igreja espera que, com esta motivação, todos participem, oferecendo sua solidariedade em favor das pessoas, grupos e comunidades, pois ao longo de uma história de solidariedade e
compromisso com as incontáveis vítimas das inúmeras formas de destruição
da vida, a Igreja se reconhece servidora do Deus da vida. O gesto fraterno da
oferta tem um caráter de conversão quaresmal, condição para que advenha
um novo tempo marcado pelo amor e pela valorização da vida.
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O resultado integral das coletas realizadas nas celebrações do Domingo de Ramos, Coleta da Solidariedade, com ou sem envelope, deve ser encaminhado à respectiva Diocese. Do tal arrecadado pela Coleta da Solidariedade, a Diocese deve enviar 40% ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS),
gerenciado pela CNBB. A outra parte, 60%, permanece nas dioceses para
atender projetos locais, pelos respectivos Fundos Diocesanos de Solidariedade (FDS).
Doações para o Fundo Nacional de Solidariedade da CNBB, para aplicação em projetos sociais, podem ser efetuads ao longo de todo o ano na
conta:
Fundo Nacional de Solidariedade (FNS)
Banco Bradesco, Agência: 0484-7, Conta Corrente: 4188-2
O comprovante do depósito deve ser enviado para o endereço eletrônico: financeiro@cnbb.org.br ou via correspondência para: SE/Sul Quadra 801
Conjunto B – 70200-014 Brasília-DF.
Contato: (61) 21038311 (falar com departamento financeiro).
As organizações que desejarem obter apoio do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), de acordo com os critérios de destinação previstos no Edital para a CFE 2021, devem fazer o cadastro da entidade e do projeto no site:
www.fns.cnbb.org.br e, depois, encaminhar a proposta de projeto, juntamente
com a documentação exigida para análise prévia para o seguinte endereço:
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – Departamento Social/
Fundo de Nacional de Solidariedade (FNS) - SE/Sul Quadra 801 Conjunto
B – 70200-014 Brasília-DF.
Contato: (61) 2103-8300 / e-mail: fns@cnbb.org.br
Os projetos, após análise, serão submetidos ao Conselho Gestor do
FNS. O Fundo Diocesano de Solidariedade, composto por 60% da coleta do
Domingo de Ramos, é administrado pelo Conselho Gestor Diocesano, que
pode ser constituído com a participação de uma pessoa da Cáritas Diocesana
(onde ela existir), de um representante das Pastorais Sociais, da Coordenação
de Pastoral Diocesana, da Equipe de Animação das Campanhas, do responsável pela administração da Diocese e de uma pessoa ligada à temática da CF.
O Bispo Diocesano constitui este Conselho Gestor e o preside.
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Mensagem para a quaresma 2020
(Observação: até o fina da redação deste subsídio – 08/12/2020), não havia sido ainda divulgada a mensagem do Papa para a quaresma de 2021)

«Em nome de Cristo, suplicamo-vos: reconciliai-vos com Deus» (2 Cor 5, 20)
Queridos irmãos e irmãs!
O Senhor concede-nos, também neste ano,
um tempo propício para
nos prepararmos para celebrar, de coração renovado, o grande Mistério da
morte e ressurreição de
Jesus, cerne da vida cristã pessoal e comunitária.
Com a mente e o coração, devemos voltar continuamente a este Mistério.
Com efeito, o mesmo não cessa de crescer em nós na medida em que nos
deixarmos envolver pelo seu dinamismo espiritual e aderirmos a ele com uma
resposta livre e generosa.
1. O Mistério pascal, fundamento da conversão
A alegria do cristão brota da escuta e recepção da Boa Nova da morte e
ressurreição de Jesus: o kerygma. Este compendia o Mistério dum amor «tão
real, tão verdadeiro, tão concreto, que nos proporciona uma relação cheia de
diálogo sincero e fecundo» (Francisco, Exort. ap. Christus vivit, 117). Quem
crê neste anúncio rejeita a mentira de que a nossa vida teria origem em nós
mesmos, quando na realidade nasce do amor de Deus Pai, da sua vontade de
dar vida em abundância (cf. Jo 10, 10). Se, pelo contrário, se presta ouvidos
à voz persuadora do «pai da mentira» (Jo 8, 44), corre-se o risco de precipitar
no abismo do absurdo, experimentando o inferno já aqui na terra, como infelizmente dão testemunho muitos acontecimentos dramáticos da experiência
humana pessoal e coletiva.
Por isso, nesta Quaresma de 2020, quero estender a todos os cristãos o
mesmo que escrevi aos jovens na Exortação apostólica Christus vivit: «Fixa
os braços abertos de Cristo crucificado, deixa-te salvar sempre de novo. E
quando te aproximares para confessar os teus pecados, crê firmemente na sua
misericórdia que te liberta de toda a culpa. Contempla o seu sangue derramado pelo grande amor que te tem e deixa-te purificar por ele. Assim, poderás
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renascer sempre de novo» (n. 123). A Páscoa de Jesus não é um acontecimento do passado: pela força do Espírito Santo é sempre atual e permite-nos
contemplar e tocar com fé a carne de Cristo em tantas pessoas que sofrem.
2. Urgência da conversão
É salutar uma contemplação mais profunda do Mistério pascal, em
virtude do qual nos foi concedida a misericórdia de Deus. Com efeito, a experiência da misericórdia só é possível «face a face» com o Senhor crucificado
e ressuscitado, «que me amou e a Si mesmo Se entregou por mim» (Gl 2, 20).
Um diálogo coração a coração, de amigo a amigo. Por isso mesmo, é tão importante a oração no tempo quaresmal. Antes de ser um dever, esta expressa
a necessidade de corresponder ao amor de Deus, que sempre nos precede e
sustenta. De facto, o cristão reza ciente da sua indignidade de ser amado. A
oração poderá assumir formas diferentes, mas o que conta verdadeiramente
aos olhos de Deus é que ela escave dentro de nós, chegando a romper a dureza do nosso coração, para o converter cada vez mais a Ele e à sua vontade.
Por isso, neste tempo favorável, deixemo-nos conduzir como Israel ao
deserto (cf. Os 2, 16), para podermos finalmente ouvir a voz do nosso Esposo,
deixando-a ressoar em nós com maior profundidade e disponibilidade. Quanto mais nos deixarmos envolver pela sua Palavra, tanto mais conseguiremos
experimentar a sua misericórdia gratuita por nós. Portanto não deixemos passar em vão este tempo de graça, na presunçosa ilusão de sermos nós o dono
dos tempos e modos da nossa conversão a Ele.
3. A vontade apaixonada
que Deus tem de dialogar com os
seus filhos
O facto de o Senhor nos
proporcionar uma vez mais um
tempo favorável para a nossa conversão, não devemos jamais dá-lo
como garantido. Esta nova oportunidade deveria suscitar em nós um
sentido de gratidão e sacudir-nos
do nosso torpor. Não obstante a presença do mal, por vezes até dramática, tanto
na nossa existência como na vida da Igreja e do mundo, este período que nos
é oferecido para uma mudança de rumo manifesta a vontade tenaz de Deus de
não interromper o diálogo de salvação connosco. Em Jesus crucificado, que
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Deus «fez pecado por nós» (2 Cor 5, 21), esta vontade chegou ao ponto de fazer
recair sobre o seu Filho todos os nossos pecados, como se houvesse – segundo
o Papa Bento XVI – um «virar-se de Deus contra Si próprio» (Enc. Deus caritas est, 12). De facto, Deus ama também os seus inimigos (cf. Mt 5, 43-48).
O diálogo que Deus quer estabelecer com cada homem, por meio do
Mistério pascal do seu Filho, não é como o diálogo atribuído aos habitantes
de Atenas, que «não passavam o tempo noutra coisa senão a dizer ou a escutar as últimas novidades» (At 17, 21). Este tipo de conversa, ditado por uma
curiosidade vazia e superficial, carateriza a mundanidade de todos os tempos
e, hoje em dia, pode insinuar-se também num uso pervertido dos meios de
comunicação.
4. Uma riqueza que deve ser partilhada, e não acumulada só para si
mesmo
Colocar o Mistério pascal no centro da vida significa sentir compaixão
pelas chagas de Cristo crucificado presentes nas inúmeras vítimas inocentes
das guerras, das prepotências contra a vida desde a do nascituro até à do
idoso, das variadas formas de violência, dos desastres ambientais, da iníqua
distribuição dos bens da terra, do tráfico de seres humanos em todas as suas
formas e da sede desenfreada de lucro, que é uma forma de idolatria.
Também hoje é importante chamar os homens e mulheres de boa vontade à partilha dos seus bens com os mais necessitados através da esmola,
como forma de participação pessoal na edificação dum mundo mais justo. A
partilha, na caridade, torna o homem mais humano; com a acumulação, corre
o risco de embrutecer, fechado no seu egoísmo. Podemos e devemos ir mais
além, considerando as dimensões estruturais da economia. Por este motivo,
na Quaresma de 2020 – mais concretamente, de 26 a 28 de março –, convoquei para Assis jovens economistas, empreendedores e transformativos, com
o objetivo de contribuir para delinear uma economia mais justa e inclusiva do
que a atual. Como várias vezes se referiu no magistério da Igreja, a política é
uma forma eminente de caridade (cf. Pio XI, Discurso à FUCI, 18/XII/1927).
E sê-lo-á igualmente ocupar-se da economia com o mesmo espírito evangélico, que é o espírito das Bem-aventuranças.
Invoco a intercessão de Maria Santíssima sobre a próxima Quaresma,
para que acolhamos o apelo a deixar-nos reconciliar com Deus, fixemos o
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olhar do coração no Mistério pascal e nos convertamos a um diálogo aberto
e sincero com Deus. Assim, poderemos tornar-nos aquilo que Cristo diz dos
seus discípulos: sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5, 13.14).
FRANCISCUS
Roma, em São João de Latrão, 7 de outubro de 2019,
Memória de Nossa Senhora do Rosário.

Quaresma: entrar no deserto

Catequese do Papa Francisco na audiência geral, quarta-feira,
dia 26 de fevereiro de 2020
Bom dia, prezados irmãos e irmãs!
Hoje, Quarta-Feira de Cinzas, iniciamos o caminho quaresmal, uma viagem
de quarenta dias rumo à Páscoa, ao coração do ano litúrgico e da fé. É um caminho
que segue o de Jesus, que no início do seu
ministério se retirou durante quarenta dias
para orar e jejuar, tentado pelo diabo no deserto. Hoje gostaria de falar convosco precisamente sobre o significado espiritual do
deserto. O que significa espiritualmente o
deserto para todos nós, até para quem vive
na cidade, o que significa o deserto.
Imaginemos que estamos num deserto. A primeira sensação seria a
de nos encontrarmos envolvidos por um grande silêncio: sem barulho, a não
ser o vento e a nossa respiração. Eis que o deserto é o lugar do desapego do
barulho que nos rodeia. É ausência de palavras para dar lugar a outra Palavra,
a Palavra de Deus que, como uma brisa suave, acaricia o nosso coração (cf. 1
Rs 19, 12). O deserto é o lugar da Palavra, com letra maiúscula. Com efeito,
na Bíblia o Senhor gosta de falar connosco no deserto. No deserto Ele entrega
a Moisés as “dez palavras”, os dez mandamentos. E quando o povo se afasta
dele, tornando-se como que uma noiva infiel, Deus diz: «Eis que a conduzirei
ao deserto para lhe falar ao coração. Aí ela responderá, como nos dias da sua
mocidade» (Os 2, 16-17). No deserto ouve-se a Palavra de Deus, que é como
um som suave. O Livro dos Reis diz que a Palavra de Deus é como um fio de
silêncio sonoro. No deserto encontra-se a intimidade com Deus, o amor do
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Senhor. Jesus gostava de se retirar todos os dias para lugares desertos e entregava-se à oração (cf. Lc 5, 16). Ele ensinou-nos como procurar o Pai, que
nos fala no silêncio. E não é fácil fazer silêncio no coração, pois procuramos
sempre conversar um pouco, estar com os outros.
A Quaresma é o momento propício para dar espaço à Palavra de Deus.
É o tempo para desligar a televisão e abrir a Bíblia. É o tempo para nos desligarmos do telemóvel e para nos ligarmos ao Evangelho. Quando eu era criança não havia televisão, mas tínhamos o hábito de não ouvir o rádio. A Quaresma é deserto, é tempo para renunciar, para nos desligarmos do telemóvel e
para nos ligarmos ao Evangelho. É o tempo para renunciar a palavras inúteis,
conversas, boatos, tagarelices, e falar e tratar o Senhor por “tu”. É o tempo
para se dedicar a uma saudável ecologia do coração, para fazer limpeza.
Vivemos num ambiente poluído por demasiada violência verbal, por tantas
palavras ofensivas e nocivas, que a rede amplifica. Hoje insulta-se como se
se dissesse: “Bom dia”. Estamos inundados de palavras vazias, publicidades,
mensagens subliminares. Estamos acostumados a ouvir tudo sobre todos e
corremos o risco de cair numa mundanidade que atrofia o nosso coração e
não existe um bypass para curar isto, apenas o silêncio. Temos dificuldade em
distinguir a voz do Senhor que nos fala, a voz da consciência, a voz do bem.
Chamando-nos ao deserto, Jesus convida-nos a escutar o que conta, o importante, o essencial. Ao diabo que o tentava, respondeu: «Nem só de pão vive
o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus» (Mt 4, 4). Como o
pão, mais do que o pão, precisamos da Palavra de Deus, temos necessidade
de falar com Deus: precisamos de orar. Pois só diante de Deus vêm à luz
as inclinações do coração e a duplicidade da alma desvanece. Eis o deserto,
lugar de vida, não de morte, porque dialogar em silêncio com o Senhor nos
restitui vida.
Procuremos pensar de novo num deserto. O deserto é o lugar do essencial. Vejamos as nossas vidas: quantas coisas inúteis nos circundam! Perseguimos mil coisas que parecem necessárias mas na realidade não o são.
Como nos faria bem livrar-nos de tantas realidades supérfluas, para redescobrir o que importa, para encontrar os rostos de quantos estão ao nosso lado!
Também sobre isto Jesus nos dá um exemplo, jejuando. Jejuar é saber renunciar às coisas vãs, ao supérfluo, para ir ao essencial. Jejuar não é apenas para
perder peso, jejuar é ir diretamente ao essencial, é procurar a beleza de uma
vida mais simples.
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Por fim, o deserto é o lugar da solidão. Até hoje, perto de nós, há
muitos desertos. São as pessoas solitárias e abandonadas. Quantos pobres e
idosos estão ao nosso lado e vivem no silêncio, sem fazer barulho, marginalizados e descartados! Falar sobre eles não chama a atenção do público. Mas
o deserto leva-nos a eles, àqueles que, calados, pedem em silêncio a nossa
ajuda. Tantos olhares silenciosos que pedem a nossa ajuda. O caminho através do deserto quaresmal é uma senda de caridade para com os mais fracos.
Oração, jejum, obras de misericórdia: este é o caminho no deserto quaresmal.
Queridos irmãos e irmãs, com a voz do profeta Isaías, Deus fez esta
promessa: «Vou realizar algo de novo... vou abrir um caminho no deserto»
(43, 19). No deserto abre-se o caminho que nos leva da morte para a vida.
Entremos no deserto com Jesus e dali sairemos saboreando a Páscoa, o poder
do amor de Deus que renova a vida. Acontecerá connosco como com aqueles desertos que florescem na primavera, fazendo germinar de repente, “do
nada”, brotos e plantas. Ânimo, entremos neste deserto quaresmal, sigamos
Jesus no deserto: com Ele os nossos desertos hão de florescer.

Homilia do Papa Francisco na missa
da quarta-feira de cinzas 2020

Basílica de Santa Sabina, 26 de fevereiro de 2020
Começamos a Quaresma com a recepção
das cinzas: «Lembra-te que és pó da terra e à
terra hás de voltar» (cf. Gn 3, 19). O pó sobre a
cabeça faz-nos ter os pés assentes na terra: recorda-nos que viemos da terra e, à terra, voltaremos; isto é, somos débeis, frágeis, mortais. No
longo decorrer dos séculos e milénios, passamos num ai; comparados com a imensidão das
galáxias e do espaço, somos minúsculos; somos
um bocado de pó no universo. Mas somos o pó
amado por Deus. Amorosamente o Senhor recolheu nas suas mãos o nosso pó e, nele, insuflou o seu sopro de vida (cf. Gn 2,
7). Por isso somos um pó precioso, destinado a viver para sempre. Somos a
terra sobre a qual Deus estendeu o seu céu, o pó que contém os seus sonhos.
Somos a esperança de Deus, o seu tesouro, a sua glória.
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Deste modo, a cinza recorda-nos o percurso da nossa existência: do pó à
vida. Somos pó, terra, barro; mas, se nos deixarmos plasmar pelas mãos de Deus,
tornamo-nos uma maravilha. Todavia muitas vezes, sobretudo nas dificuldades e
na solidão, vemos só o nosso pó! Mas o Senhor encoraja-nos: o pouco que somos,
aos olhos d’Ele tem valor infinito. Coragem! Nascemos para ser amados; nascemos para ser filhos de Deus.
No início da Quaresma, amados irmãos e irmãs, consciencializemo-nos disto. Porque a Quaresma não
é o tempo para fazer cair sobre o povo
inúteis moralismos, mas para reconhecer que as nossas míseras cinzas são
amadas por Deus. É tempo de graça,
para acolher o olhar amoroso de Deus
sobre nós e, assim contemplados, mudar de vida. Estamos no mundo para
caminhar da cinza à vida. Então, não pulverizemos a esperança, nem incineremos
o sonho que Deus tem sobre nós. Não cedamos à resignação. Dizes tu: «E como
posso ter confiança? O mundo vai mal, o medo alastra, há tanta malvadez e a sociedade está a descristianizar-se...» Mas tu, não acreditas que Deus pode transformar
o nosso pó em glória?
A cinza, que recebemos na testa, abala os pensamentos que temos na cabeça. Lembra-nos que nós, filhos de Deus, não podemos viver correndo atrás do pó
que desaparece. Pode descer da cabeça ao coração esta pergunta: «Para que vivo
eu?» Se vivo para as coisas do mundo que passam, volto ao pó, renego aquilo que
Deus fez em mim. Se vivo só para arrecadar algum dinheiro e divertir-me, procurar um certo prestígio, fazer carreira, então estou a viver de pó. Se julgo má a vida,
só porque não sou tido suficientemente em consideração, ou não recebo dos outros
o que acho merecer, estou ainda com o olhar no pó.
Não estamos no mundo para isso. Valemos muito mais, vivemos para muito mais: para realizar o sonho de Deus, para amar. A cinza pousa nas nossas testas,
para que, nos corações, se acenda o fogo do amor. Com efeito, somos cidadãos do
céu. E o amor a Deus e ao próximo é o passaporte para o céu; é o nosso passaporte.
Não poderão valer-nos os bens terrenos que possuímos – são pó que desaparece!
–, mas salvar-nos-á o amor que oferecemos na família, no trabalho, na Igreja, no
mundo: tal amor permanecerá para sempre.
A cinza que recebemos recorda-nos um segundo percurso: o percurso
contrário, que vai da vida ao pó. Olhamos em redor e vemos pó de morte, vidas
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reduzidas a cinzas: escombros, destruição, guerra. Vidas de bebés inocentes não
acolhidos, vidas de pobres rejeitados, vidas de idosos descartados. Continuamos
a destruir-nos, a fazer-nos voltar ao pó. E quanto pó existe nas nossas relações!
Vejamos em nossa casa, nas famílias: quantas brigas, quanta incapacidade de neutralizar os conflitos, quanta dificuldade em pedir desculpa, perdoar, recomeçar,
enquanto com tanta facilidade reclamamos os nossos espaços e direitos! Há tanto
pó que suja o amor e embrutece a vida. Mesmo na Igreja, a casa de Deus, deixamos
depositar tanto pó, o pó do mundanismo.
E olhemo-nos dentro, no coração… Quantas vezes sufocamos o fogo de
Deus com a cinza da hipocrisia! A hipocrisia: é a imundície que hoje, no Evangelho, Jesus pede para remover. De facto, o Senhor não diz apenas para fazer obras
de caridade, rezar e jejuar, mas que tudo isso seja feito sem fingimento, sem falsidade nem hipocrisia (cf. Mt 6, 2.5.16). E, contudo, quantas vezes fazemos algo
só para ser louvados, para meter figura, para me vangloriar! Quantas vezes nos
proclamamos cristãos e, no coração, cedemos sem problemas às paixões que nos
escravizam! Quantas vezes pregamos uma coisa e fazemos outra! Quantas vezes
nos mostramos bons por fora e dentro incubamos rancores! Quanta duplicidade
temos no coração... É pó que suja, cinza que sufoca o fogo do amor.
Precisamos de limpar o pó que se deposita no coração. Como fazer? Ajuda-nos o veemente apelo de São Paulo na segunda Leitura: «Deixai-vos reconciliar
com Deus!» Paulo não o exige; suplica-o: «Em nome de Cristo suplicamo-vos:
deixai-vos reconciliar com Deus!» (2 Cor 5, 20). Nós teríamos dito: «Reconciliai-vos com Deus». Mas ele, não; usa o passivo: deixai-vos reconciliar. Porque a
santidade não é obra nossa; é graça. Sozinhos, não somos capazes de tirar o pó que
suja o coração, pois só Jesus, que conhece e ama o nosso coração, pode curá-lo. A
Quaresma é tempo de cura.
Que fazer então? No caminho rumo à Páscoa, podemos efetuar duas passagens: a primeira, do pó à vida, da nossa humanidade frágil à humanidade de Jesus,
que nos cura. Podemos colocar-nos diante do Crucificado, ficar lá olhando-O e
repetindo: «Jesus, Vós me amais; transformai-me! Jesus, Vós me amais; transformai-me…» E depois de ter acolhido o seu amor, depois de ter chorado à vista deste
amor, a segunda passagem, para não voltar a cair da vida ao pó: vai-se receber o
perdão de Deus, na Confissão, porque lá o fogo do amor de Deus consome a cinza
do nosso pecado. O abraço do Pai na Confissão renova-nos por dentro, limpa-nos
o coração. Deixemo-nos reconciliar, para viver como filhos amados, pecadores
perdoados, doentes curados, viandantes acompanhados. Para amar, deixemo-nos
amar; deixemo-nos erguer, para caminhar rumo à meta – à Páscoa. Teremos a alegria de descobrir que Deus nos ressuscita das nossas cinzas.
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Papa convoca o “Ano de São José”

Para celebrar os 150 anos da declaração
do Esposo de Maria como Padroeiro da
Igreja Católica, o Papa Francisco convocou
o «Ano de São José» com a Carta apostólica
“Patris corde – Com coração de Pai”, no dia
08 de dezembro de 2020.
Com decreto assinado em 8 de
dezembro de 1870, o Beato Pio IX quis dar
este título a São José. Para celebrar esta data, Francisco convocou um “Ano” especial
dedicado ao Pai adotivo de Jesus a partir daquele dia até 8 de dezembro de 2021.
Protagonismo sem paralelo
A Carta apostólica traz os sinais da pandemia da Covid-19, que – escreve
Francisco – nos fez compreender a importância das pessoas comuns, aquelas que,
distantes dos holofotes, exercitam todos os dias paciência e infundem esperança,
semeando corresponsabilidade. Justamente como São José, “o homem que passa
desapercebido, o homem da presença cotidiana discreta e escondida”.
E mesmo assim, o seu é “um protagonismo sem paralelo na história da
salvação”. Com efeito, São José expressou concretamente a sua paternidade ao ter
convertido a sua vocação humana “na oblação sobre-humana de si mesmo ao serviço
do Messias”. E por isto ele “foi sempre muito amado pelo povo cristão” (1).
Nele, “Jesus viu a ternura de Deus”, que “nos faz aceitar a nossa fraqueza”,
através da qual se realiza a maior parte dos desígnios divinos. Deus, de fato, “não
nos condena, mas nos acolhe, nos abraça, nos ampara e nos perdoa” (2). José é pai
também na obediência a Deus: com o seu ‘fiat’, salva Maria e Jesus e ensina a seu
Filho a “fazer a vontade do Pai”, cooperando “ao grande mistério da Redenção” (3).
Exemplo para os homens de hoje
Ao mesmo tempo, José é “pai no acolhimento”, porque “acolhe Maria sem
colocar condições prévias”, um gesto importante ainda hoje – afirma Francisco –
“neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher”.
Mas o Esposo de Maria é também aquele que, confiante no Senhor, acolhe na sua
vida os acontecimentos que não compreende com um protagonismo “corajoso e
forte”, que deriva “da fortaleza que nos vem do Espírito Santo”.
Através de São José, é como se Deus nos repetisse: “Não tenhais medo!”,
porque “a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes”.
O acolhimento praticado pelo pai de Jesus “convida-nos a receber os outros, sem
exclusões, tal como são”, com “uma predileção especial pelos mais frágeis” (4).
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A Carta do Papa evidencia, ainda, “a coragem criativa” de São José, “o
qual sabe transformar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua
confiança na Providência”. Ele enfrenta os “problemas concretos” da sua Família,
exatamente como fazem as outras famílias do mundo, em especial aquelas migrantes.
Protetor de Jesus e de Maria, José “não pode deixar de ser o Guardião da Igreja”,
da sua maternidade e do Corpo de Cristo: todo necessitado é “o Menino” que José
continua a guardar e de quem se pode aprender a “amar a Igreja e os pobres i” (5).
A dignidade do trabalho
Honesto carpinteiro, o Esposo de Maria nos ensina também “o valor, a
dignidade e a alegria” de “comer o pão fruto do próprio trabalho”. Esta acepção do
pai de Jesus oferece ao Papa a ocasião para lançar um apelo a favor do trabalho, que
se tornou uma “urgente questão social” até mesmo nos países com certo nível de
bem-estar.
“É necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho
que dignifica”, escreve Francisco, que “torna-se participação na própria obra da
salvação” e “oportunidade de realização” para si mesmos e para a própria família,
“núcleo originário da sociedade”. Eis então a exortação que o Pontífice faz a todos
para “redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho”, para “dar
origem a uma nova «normalidade», em que ninguém seja excluído”. Em especial,
diante do agravar-se do desemprego por causa da pandemia da Covid-19, o Papa
pede a todos que se empenhem para que se possa dizer: ”Nenhum jovem, nenhuma
pessoa, nenhuma família sem trabalho!” (6).
“Não se nasce pai, torna-se tal”
“Não se nasce pai, torna-se tal”, afirma ainda Francisco, porque “se cuida
responsavelmente” de um filho assumindo a responsabilidade pela sua vida.
Infelizmente, na sociedade atual, “muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai”
que sejam capazes de “introduzir o filho na experiência da vida”, sem prendê-lo
“nem subjugá-lo”, mas tornando-o “capaz de opções, de liberdade, de partir”.
Neste sentido, José recebeu o apelativo de “castíssimo”, que é “o contrário da
posse”: ele, com efeito, “soube amar de maneira extraordinariamente livre”, “soube
descentralizar-se” para colocar no centro da sua vida Jesus e Maria. A sua felicidade
está no “dom de si mesmo”: nunca frustrado e sempre confiante, José permanece
em silêncio, sem lamentações, mas realizando “gestos concretos de confiança”. A
sua figura, portanto, é exemplar, evidencia o Papa, num mundo que “precisa de pais
e rejeita os dominadores”, rejeita quem confunde “autoridade com autoritarismo,
serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo,
força com destruição”.
Fonte: Vatican News
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