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Leituras do mês de março 2021
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

2ªf:

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

02,

3ªf:

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

03,

4ªf:

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

04,

5ªf:

Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 16,19-31;

05,

6ªf:

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

06,

sáb.:

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

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)

08,

2ªf:

2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30;

09,

3ªf:

Dn 3,25-34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35;

10,

4ªf:

Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19;

11,

5ªf:

Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23;

12,

6ªf:

Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34;

13,

sáb.:

Os 6,1-6, Sl 50(51); Lc 18,9-14;

14,

dom.:

2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136(137); Ef 2,4-10; Jo 3,14-21; (Jesus vida e luz);

15,

2ªf:

Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54;

16,

3ªf:

Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16;

17,

4ªf:

Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30;

18,

5ªf:

Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47;

São Casimiro

3º D. da Quaresma;
S. João de Deus
Sta. Francisca Romana

4º D. da Quaresma

S. Patrício
S. Cirilo de Jerusalém

19,
6ªf:
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ou Lc 2,41-51; S. JOSÉ, ESPOSO
DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, Padroeiro da Igreja Universal
20,

sáb.:

Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R.2a); Jo 7,40-53;

21,

dom.:

Jr 31,31-34; Sl 50(51); Hb 5,7-9; Jo 12,20-33; (Morte e glorificação);

22,

2ªf:

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ou mais breve: 13,41c-62; Sl 22(23); Jo 8,1-11;

23,

3ªf:

Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,21-30;

24,

4ªf:

Dn. 3,14-20.24.49a.91-92.95; Dn 3,52.53-54.55.56-57(R.52b); Jo 8,31-42;

25,

5ªf:

Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; ANUNCIAÇÃO DO SENHOR

26,

6ªf:

Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42;

27,

sáb.:

Ez 37,21-28; Jr 31,10.11-12ab.13 (R.cf. 10d); Jo 11,45-56;

5º D. da Quaresma
S. Turíbio de Mogrovejo

28,
dom.,
Procissão de Ramos: Mc 11,1-10 ou Jo 12,12-16 (Entrada em Jerusalém); Is 50,4-7 Sl 21(22); Fl 2,6-11;
Mc 14,1-15,47 ou mais breve 15,1-39 (Paixão o Senhor); De Ramos e da Paixão do Senhor
29,

2ªf:

Is 42,1-7; Sl 26(27); Jo 12,1-11;

Semana Santa

30,

3ªf:

Is 49,1-6; Sl 70(71); Jo 13,21-33.36-38;

Semana Santa

31,

4ªf:

Is 50,4-9a; Sl 68(69); Mt 26,14-25;

Semana Santa

1º,

5ªf,

Missa do Crisma: Is 61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89); Ap 1,5-8; Lc 4,16-21; Semana Santa

02,

6ªf:

Is 52,13-53,12; Sl 30(31); Hb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1-19,42; Paixão do Senhor

Abril

03,
sáb.:
Gn 1,1-2,2 ou mais breve: 1,1.26-31a; Sl 103(104) ou Sl 32(33); Gn 22,1-18 ou mais breve: 22,1-2. 9a. 1013.15-18; Sl 15(16); Ex 14,15 -15,1; Cânt.: Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18(R/.1a); Is 54,5-14; Sl 29(30); Is 55,1-11; Cant.: Is 12,2-3.4bcd.
5-6(R/3); Br 3,9-15.32-4,4; Sl 18B (19); Ez 36,16-17a.18-28; Sl 41(42); ou, quando há batismo: Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R/3) ou Sl
50(51); Rm 6,3-11; Sl 117(118); Mc 16,1-7;
04,

dom.:

At 10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl 3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8; Jo 20,1-9; ou, nas Missas vespertinas: Lc 24,13-35.
Páscoa na Ressurreição do Senhor.
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(54) 3313.3255
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Passo Fundo/RS
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Mensagem do Papa Francisco para o XXIX
dia Mundial do Doente – (11 de fevereiro de 2021)
“Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos” (Mt 23,8)
A relação de confiança na base do cuidado dos doentes
Queridos irmãos e irmãs!

A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente, 11 de fevereiro de 2021,
memória de Nossa Senhora de Lurdes, é
momento propício para prestar uma atenção
especial às pessoas doentes e a quantos as
assistem, quer nos centros de saúde quer no
seio das famílias e das comunidades. Penso
de modo particular nas pessoas que sofrem
em todo o mundo os efeitos da pandemia
do coronavírus. A todos, especialmente aos
mais pobres e marginalizados, expresso a minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja.
1. O tema deste Dia inspira-se no trecho evangélico em que Jesus critica
a hipocrisia de quantos dizem mas não fazem (cf. Mt 23,1-12). Quando a fé fica
reduzida a exercícios verbais estéreis, sem se envolver na história e nas necessidades do outro, então falha a coerência entre o credo que se professa e a vida
real. O risco é grave; por isso Jesus usa expressões fortes, para acautelar do perigo de derrapagem na idolatria de si mesmo, e afirma: «Um só é o vosso Mestre
e vós sois todos irmãos» (v. 8).
Esta crítica feita por Jesus àqueles que «dizem e não fazem» (v. 3) é sempre salutar para todos, pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal
muito grave, cujo efeito é impedir-nos de desabrochar como filhos do único Pai,
chamados a viver uma fraternidade universal.
Diante da condição de necessidade do irmão e da irmã, Jesus apresenta um
modelo de comportamento totalmente oposto à hipocrisia: propõe deter-se, escutar,
estabelecer uma relação direta e pessoal, sentir empatia e enternecimento, deixar-se
comover pelo seu sofrimento até se encarregar dele, servindo-o (cf. Lc 10,30-35).
2. A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao
mesmo tempo, a necessidade inata do outro. Torna ainda mais nítida a nossa
condição de criaturas, experimentando de maneira evidente a nossa dependência
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de Deus. De facto, quando estamos doentes, a incerteza, o temor e, por vezes, o
pavor impregnam a mente e o coração; encontramo-nos numa situação de impotência, porque a saúde não depende das nossas capacidades nem do nosso afã
(cf. Mt 6,27).
A doença impõe uma pergunta sobre o sentido que, na fé, se dirige a Deus.
Uma pergunta que procura um significado novo e uma nova direção para a existência e que, por vezes, pode não encontrar imediatamente uma resposta. Os
próprios amigos e familiares nem sempre são capazes de nos ajudar nesta procura desgastante.
A este respeito, é emblemática a figura bíblica de Job. A esposa e os amigos
não conseguem acompanhá-lo na sua desventura; até o acusam, aumentando
nele a solidão e o desorientamento. Job cai num estado de abandono e de incompreensão. Mas é precisamente através desta fragilidade extrema, rejeitando toda
a hipocrisia e escolhendo o caminho da sinceridade para com Deus e os outros,
que faz chegar com insistência o seu grito a Deus que acaba por responder-lhe,
abrindo um novo horizonte. Confirma que o seu sofrimento não é uma punição
ou um castigo, nem mesmo um estado de distanciamento de Deus ou um sinal
da sua indiferença. Assim, do coração ferido e reparado de Job, brota aquela vibrante e comovente declaração ao Senhor: «Só Vos conhecia por ouvir falar de
Vós, mas agora já Vos viram os meus próprios olhos» (Job 42,5).
3. A doença tem sempre um rosto, e até mais que um: o rosto de cada pessoa
doente, mesmo daquelas que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças
sociais que lhes negam direitos essenciais (cf. Encíclica Fratelli tutti, 22). A atual
pandemia pôs em evidência muitas insuficiências dos sistemas de saúde e carências na assistência às pessoas doentes. Aos idosos, aos mais frágeis e vulneráveis,
nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou não o é sempre de
forma equitativa. Isto depende das opções políticas, do modo de administrar os
recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. Investir
recursos nos cuidados e na assistência às pessoas doentes é uma prioridade ditada
pelo princípio de que a saúde é um bem comum primário. Ao mesmo tempo, a
pandemia pôs também em evidência a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e
religiosas que, com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e
amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e
os seus familiares. Uma série silenciosa de homens e mulheres que optaram por
olhar para aqueles rostos, ocupando-se das feridas de pacientes que sentiam como
próximos em virtude da pertença comum à família humana.
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continua na página 40

Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Quaresma/Ano B – 07.03.2021

- Cristo, novo templo de Deus a ser honrado nos irmãos
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- 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.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 114) 1. Senhor, Deus de nossos pais, aqui estamos....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de Deus Pai que nos dá sua lei de amor, a paz de nosso Senhor Cristo,
que veio para servir, e a luz do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Com as mudanças que a pandemia trouxe, reunidos em Cristo neste espaço
de nossas celebrações, louvamos a Deus Pai, com a mente e coração abertos para
ouvir e seguir o que nos diz neste tempo quaresmal, com a Campanha da Fraternidade Ecumênica, procurando renovar os compromissos da Aliança batismal.
D. (Dia Internacional da Mulher, segunda-feira; aula inaugural do ITEPA e reunião
do seu Conselho de administração, terça-feira; “24 horas para o Senhor”, sexta-feira e sábado; no ano jubilar de ouro da Diocese, sábado, Dia da Misericórdia,
com celebração de confissões, no Santuário e Paróquias, e dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima;...)
Ato Penitencial
D. Em nosso Batismo, no templo do Senhor, casa da comunidade, assumimos os
compromissos da fé, renúncia ao mal e seguimento fiel à Palavra da vida, o Evangelho da salvação. Confiando na misericórdia de Deus, peçamos perdão se nem
sempre vivemos de acordo com o que celebramos.
L. Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente antes de nos aproximar de vosso
altar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência
de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 434-438)
A. Para louvar dignamente a Deus, é necessário viver livre e fielmente seus mandamentos, em comunhão com os irmãos e irmãs, templos vivos de Cristo.
1ª Leitura: Ex 20,1-3.7-8.12-17;
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, Deus pronunciou todas estas palavras: “Eu sou o Senhor teu Deus
que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de
mim. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor
não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na
terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás. Não cometerás adultério.
Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu
escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma
que lhe pertença”.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 18(19b)
S. Senhor, tu tens palavras de vida eterna!
A. Senhor, tu tens palavras de vida eterna!
S. 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.
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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.
2ª Leitura: 1Cor 1,22-25
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: Os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos procuram sabedoria; nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os
pagãos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio
do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 134) Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, Palavra de Deus!
S. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, todo aquele que crer nele
há de ter a vida eterna.
A. Louvor e glória...
Evangelho: Jo 2,13-25
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No Templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí
sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do Templo, junto com
as ovelhas e os bois; espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E
disse aos que vendiam pombas: “Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu Pai
uma casa de comércio!” Seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: “O zelo por tua casa me consumirá”. Então os judeus perguntaram a
Jesus: “Que sinal nos mostras para agir assim?” Ele respondeu: “Destruí este
Templo, e em três dias eu o levantarei”. Os judeus disseram: “Quarenta e seis
anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em três
dias?” Mas Jesus estava falando do Templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura
e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os
sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos; e não precisava do testemunho de ninguém acerca
do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Na liturgia de hoje, Jesus recorda que somos templos vivos e que não pode
faltar respeito e dignidade aos que foram criados à imagem e semelhança de Deus.
Nesse sentido, durante o tempo da Quaresma, a Igreja Católica promove, aqui no
Brasil, a Campanha da Fraternidade Ecumênica com o tema: Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor e o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez
uma unidade”. Esta Campanha é uma ótima oportunidade para refletirmos, neste
tempo quaresmal, a dimensão da paz em todos os ambientes nos quais marcamos
presença. Deus quer que sejamos homens e mulheres que promovam a paz, o diálogo e a unidade.
Na leitura do livro do Êxodo, Deus nos oferece os Dez Mandamentos. São
normas fáceis de serem guardadas e regulam as relações das pessoas com Deus e
entre si. Os Dez Mandamentos não são leis severas, incompreensíveis ou impostas
para tirar a nossa liberdade. Ao contrário, podem ser comparadas com a sinalização
nas rodovias que não é implantada para limitar a liberdade, mas para orientar e indicar o caminho certo. Quem segue o caminho proposto por Deus não se torna vítima
do próprio egoísmo, não destrói a própria vida e a dos outros.
No Evangelho, lemos que Jesus expulsou os vendilhões do Templo. De lugar
do culto a Deus, o templo havia se transformado num centro de comércio. Jesus
não concorda, que um lugar sagrado, sirva para interesses que não sejam o bem do
povo. Jesus aproveitou da ocasião para dizer que Ele é o novo lugar do Encontro
com Deus.
As nossas celebrações e orações devem estar baseadas numa relação filial
com Deus e não comercial. Os sacrifícios que mais agradam a Deus são as obras
de amor, o serviço generoso aos mais necessitados. O grande pecado do mundo
moderno é a divinização do mercado, que virou uma espécie de religião, que cultua
a riqueza, o poder, justificando no mundo uma desigualdade que gera morte e corrompe, às vezes, a própria religião.
Jesus, com sua atitude severa, quer mostrar que nada pode estar acima de
Deus. Não podemos colocar os bens, a riqueza, os negócios acima de Deus. Muitas
vezes o próprio nome de Deus é usado para justificar falcatruas e interesses pessoais
que geram morte ao invés de gerar vida. Jesus fica triste, pois o espaço, que deveria
ser usado para cultuar e amar a Deus, acaba sendo um lugar de aproveitadores, que
não tem remorso de usar o espaço sagrado para tirar proveito da boa fé das pessoas.
Outro recado importante: a vida da pessoa humana é sagrada. Nós somos o
templo de Deus. Profanar a vida de uma pessoa é profanar o templo, a morada de
Deus. E a Campanha da Fraternidade nos lembra que a Igreja tem a grande missão
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de recordar a toda sociedade que a pessoa humana é templo sagrado e que, muitas
vezes, é profanado pela violência, pela criminalidade, pela exploração e outras formas de injustiça. O culto que agrada a Deus é a prática do amor, da solidariedade, é
cultivar a espiritualidade do seguimento a Cristo. Que Deus vos abençoe e ilumine
nossa caminhada quaresmal!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
(Nº 754, melodia A-coro A e 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. Agradecidos a Deus pelos dons concedidos à Diocese em seus 50 anos de criação
e confiando-lhe suas necessidades, apresentemos-lhe nossas preces comunitárias.
A. Senhor, sede favorável à nossa súplica.
L. 1. Para honrarmos vossa Casa, o templo de nossa comunidade, com celebrações
precedidas e acompanhadas da prática fiel dos vossos mandamentos, nós vos pedimos:
2. Para que neste tempo de preparação para a Páscoa, a Igreja, comunidade dos
discípulos missionários de Cristo ressuscitado e templo vivo do Espírito Santo,
revigore sua força evangelizadora, nós vos pedimos:
3. Para identificarmos e seguirmos caminhos para a superação das polarizações e
violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade,
como propõe a Campanha da Fraternidade Ecumênica, nós vos pedimos:
4. Para que o Dia Internacional da Mulher, segunda-feira, motive a sociedade a superar qualquer discriminação e agressão à mulher e lhe garanta a participação em
todos os seus setores, nós vos pedimos:
5. Para vivermos sempre mais a cultura da solidariedade para superarmos as consequências da pandemia, nós vos pedimos:
D. No espírito quaresmal de cultivo mais intenso da oração, rezemos pelas vocações
do primeiro domingo de cada mês em nossa Diocese:
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Buscando seguir o exemplo de Cristo que ofereceu sua vida ao Pai pela nossa salvação, façamos nosso rito de oferta.
A. (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.
3. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelas bênçãos qual chuva torrente. Tu fecundas o chão desta vida, que abriga uma nova semente.
D. Ó Deus de bondade, concedei-nos por esta celebração de vossa Palavra que,
pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. 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. É sempre muito bom e justo agradecer-vos, ó Deus Pai, porque nunca vos cansais
de nos perdoar e sempre nos chamais a viver no vosso amor que traz felicidade
completa.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. De fato, ó Deus, quando quebramos vossa aliança, vós nos destes vosso Filho
para criar novo laço de amizade convosco e nele nos concedeis sempre tempo
renovado de graça e reconciliação.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Concedei-nos, ó Deus, a força do vosso Espírito vivermos na unidade da vossa
Igreja, sem nenhuma divisão, com nosso Papa N., nosso Bispo N, nossos padres,
diáconos e todos os ministros.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Fazei-nos crescer nesta união até o dia em que estivermos convosco na eternidade, com a Virgem Maria, com seu esposo São José, com todos os santos e os
nossos irmãos falecidos que confiamos à vossa misericórdia.
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A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, unidos em Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com toda a Igreja na caminhada para a Páscoa, rezemos como
Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca
sobre o altar).
D. É sempre confortador provar a bondade de Deus e feliz é que nele coloca a razão
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Cristo se dá a nós como Pão da Vida para louvarmos dignamente a Deus Pai.
A. (Nº 166) Ref. Destruí este templo, disse Cristo/ e em três dias ,,,,
D. OREMOS Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já

saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar
em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. 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 da Mulher, segunda-feira superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família
Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Nesta preparação à Páscoa, somos convidados a renovar nossa fidelidade
a Deus, observando seus mandamentos e a proclamar seu louvor em espírito e
verdade.
A. (Nº 120) Ref.: /:Voltai para o Senhor de todo o coração,/ mudai as vossas
obras em sinal de conversão!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda docilidade aos seus mandamentos, nesta caminhada quaresmal, para oferecer-lhe o culto sincero e celebrardes a vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Abri o vosso coração ao amor a Deus e aos irmãos; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
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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)
Lembretes: (A confirmar)
- Seg.-feira, Dia Internacional da Mulher – 14h, reunião das coord. paroquiais da Animação Bíblico-catequética das Áreas Past. de Erechim e Jacutinga, no Centro Dioc.
- Terça-feira, 10h, aula inaugural da ITEPA Faculdades; às 14h, reunião do Cons. de
Adm. do Instituto de Teologia e Pastoral; 14h, Reunião das coord. paroquiais da
Animação Bíblico-catequética das Áreas Past. de Severiano de Almeida, Aratiba e
Getúlio Vargas, no Centro Dioc.
- Quarta-feira, às 14h, reunião das coord. paroquiais da Animação Bíblico-catequética das Áreas Pastorais de Gaurama e São Valentim, no Centro Dioc.
- Sexta-feira, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa,
com igrejas abertas e atendimento de confissões;
- Sábado, no ano jubilar da Diocese, Jubileu da Misericórdia, com celebração de
confissões, no Santuário e Paróquias; Dia mariano e voc. no Santuário de Fátima,
com oração da manhã às 07h, oração do Angelus às 11h50, terço e missa às 14h e
às 18h30; das 08h30 às 16h30, encontro de assessoras da Infância e Adolescência
Missionária, no Centro Diocesano.
Leituras da semana:
dia 08, 2ªf, S. João de Deus: 2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30; dia 09, 3ªf, Sta.
Francisca Romana: Dn 3,25-34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35; dia 10, 4ªf: Dt 4,1.59; Sl 147(147B); Mt 5,17-19; dia 11, 5ªf: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23; dia
12, 6ªf: Os 14,2-10; Sl 80(81); Mc 12,28b-34; dia 13, sáb.: Os 6,1-6, Sl 50(51);
Lc 18,9-14; dia 14, dom. 4º da quaresma: 2Cr 36,14-16.19-23; Sl 136(137); Ef
2,4-10; Jo 3,14-21 (Jesus vida e luz).
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(Nº 127) Alegra-te, Jerusalém, / e quem no mundo te quer bem; Se junte alegre
para a festa, / quem só curtia a tristeza. Contentes com satisfação, / transbordem de consolação!
1. Que alegria quando ouvi que me disseram: / “Vamos à casa do Senhor!”/ - E
agora nossos pés já se detêm, / Jerusalém, em tuas portas.
2. Jerusalém, cidade bem ediﬁcada / num conjunto harmonioso;/ - Para lá sobem as tribos de Israel, / as tribos do Senhor.
3. Para louvar, segundo a lei de Israel, / o nome do Senhor./ - A sede da justiça
lá está / e o trono de Davi.
4. Roguem que viva em paz Jerusalém, / e em segurança os que te amam!/ - Que
a paz habite dentro de teus muros; / tranquilidade em teus palácios!

Papa Francisco no final da Carta Apostólica
instituindo o Ano de São José
Estimulado com o exemplo de tantos Santos e Santas diante dos olhos, Santo
Agostinho interrogava-se: «Então não poderás fazer o que estes e estas fizeram?»
E, assim, chegou à conversão definitiva exclamando: «Tarde Vos amei, ó Beleza tão
antiga e tão nova, tarde Vos amei!»[30]
Só nos resta implorar, de São José, a graça das graças: a nossa conversão.
Dirijamos-lhe a nossa oração:
Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amém.

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
4º Domingo da Quaresma/Ano B – 14.03.2021

- A força salvadora da fé e as consequências maléficas da infidelidade a Deus
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- 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

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 127) Ref. Alegra-te, Jerusalém, / e quem no ....
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz, a alegria e o amor de Cristo, o maior sinal do amor
do Pai, enviado ao mundo para nos salvar, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Na proximidade da Páscoa, somos convidados à alegria. Mesmo que
lhe sejamos infiéis, Deus usa sempre de misericórdia para conosco. Vivendo
a misericórdia, com a prática do diálogo, ajudamos a construir uma sociedade
de harmonia e de paz, como nos pede a Campanha da Fraternidade Ecumênica,
especialmente na situação decorrente da pandemia.
D. (... jubileu da misericórdia neste sábado na Diocese no contexto de seus 50 anos
de criação / sexta-feira, solenidade de São José, esposo de Maria, padroeiro da
Igreja, no ano a ele dedicado / CFE sobre o diálogo em busca da unidade ...)
Ato Penitencial
D. Podemos contar sempre com o perdão de Deus, pois Ele enviou seu Filho ao
mundo não para condenar, mas para salvar, desde que reconheçamos nossas faltas e
imploremos a sua misericórdia. Humildes e confiantes, peçamos o seu perdão. (pausa)
S. (Nº 691) 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.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
D. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a

reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao
encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé.

PNSrJC.
A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 439-442)
Anim.: Em seu amor infinito por nós Deus Pai nos enviou seu Filho para dar-nos
vida plena e reconciliar-nos com Ele e com os irmãos e irmãs.
1ª Leitura: 2Cr 36,14-16.19-23
L. Leitura do Segundo Livro das Crônicas.
Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas
infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram
o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de
seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros,
admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do
seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus,
desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o
seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus
e deitaram abaixo os muros de Jerusalém, atearam fogo a todas as construções
fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou
cativos para a Babilônia, todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se
escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas.
Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias:
“Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos
os dias da desolação, até que se completem setenta anos”. No primeiro ano
do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor,
pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da
Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a
seguinte proclamação: “Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu,
deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um templo
em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu
povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele, e que se ponha a caminho”. Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 136(137)
S. Que se prenda minha língua ao céu da boca / se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
A. Que se prenda minha língua ao céu da boca / se de ti, Jerusalém, eu me
esquecer.
S. 1. = Junto aos rios de Babilônia + nos sentávamos chorando,* com saudades de
Sião. - Nos salgueiros por ali* penduramos nossas harpas.
2. - Pois foi lá que os opressores* nos pediram nossos cânticos; - nossos guardas
exigiam* alegria na tristeza; - “Cantai hoje para nós* algum cântico de Sião!”
3. = Como havemos de cantar + os cantares do Senhor* numa terra estrangeira? = Se
de Ti, Jerusalém, + algum dia eu me esquecer,* que resseque a minha mão!
4. = Que se cole a minha língua + e se prenda ao céu da boca,* se de ti não me
lembrar! - Se não for Jerusalém* minha grande alegria!
2ª Leitura: Ef 2,4-10
L. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos
amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, ele nos deu a vida
com Cristo. É por graça que vós sois salvos! Deus nos ressuscitou com Cristo e
nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela
bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos
séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça
que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós; é dom de Deus! Não vem
das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois é ele quem nos fez; nós fomos
criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão
para que nós as praticássemos.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (134) Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai.
S. Tanto Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, todo aquele que crer nele
há de ter a vida eterna.
A. Jesus Cristo...
Evangelho: Jo 3,14-21
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Do mesmo modo como Moisés levantou
a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o
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mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer,
mas, tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para
condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê, não
é condenado, mas, quem não crê, já está condenado, porque não acreditou no
nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os
homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica
o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam
denunciadas. Mas, quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se
manifeste que suas ações são realizadas em Deus. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Continuamos com nossa caminhada quaresmal, vivendo o Ano Jubilar de
nossa Diocese de Erexim e pedindo uma especial intercessão de nosso Padroeiro
São José, neste Ano dedicado a Ele em toda a Igreja.
O Evangelho deste final de semana fala da serpente de bronze erguida no
deserto. Na difícil passagem pelo deserto, o povo hebreu sofreu com o sol quente,
a sede, a falta de alimentos, o desânimo e para dificultar ainda mais, aparecem as
serpentes venenosas que picam mortalmente as pessoas. Moisés preocupado dirigese ao Senhor. Ele manda erguer uma serpente numa haste. As pessoas picadas
deveriam olhar para a serpente para serem curadas.
Os rabinos diziam que as pessoas eram curadas não porque dirigiam o seu
olhar para a serpente, mas porque erguiam o seu coração para Deus e confiavam
nele. Era o Senhor que as salvava e não o objeto de bronze. Jesus recupera essa
imagem como sinal de tudo o que iria acontecer a Ele mesmo. Ele também será
levantado numa cruz e todos os que o contemplarem encontrarão a salvação para
suas vidas. Olhar para Jesus numa cruz significa crer nele. Significa acolher a sua
mensagem. Significa buscar em Deus força, coragem, luz.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho Jesus para nos salvar. O amor
de Deus por nós é sem limites. Não é o mal, mas o amor de Deus que prevalece
definitivamente.
O desejo de Jesus é a salvação de todos. Ele não quer a condenação de ninguém.
Quer a realização, a felicidade. Mas também somos convidados a fazer a nossa parte
escolhendo o caminho da paz, do amor, da fraternidade. Tudo o que Jesus faz é a favor
da vida, para que a humanidade seja salva. Ele não veio condenar a humanidade; ao
contrário, mediante sua prática de vida, propõe a todos a vida plena, a salvação.
Jesus não julga ninguém, nem condena. Simplesmente provoca a tomada de
posição. Mostra o que cada pessoa é capaz de fazer para realizar a vontade de Deus.
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São as próprias pessoas que se julgam a partir das escolhas que fazem a favor ou
contra a vida.
Por isso, com a finalidade de proteger a vida e estimular a solidariedade
entre as pessoas, a Campanha da Fraternidade deste ano tem como objetivo refletir,
meditar e rezar sobre a paz, sobre a unidade, como compromisso de amor, que brota
do grande amor de Jesus. Precisamos ser sinais de tolerância, diálogo, reconciliação.
Jesus é o Príncipe da Paz, Ele quer que vivamos em harmonia buscando o perdão,
o entendimento.
Que neste ano, dedicado a São José, padroeiro de nossa Diocese jubilar,
continuemos sendo uma Igreja viva, servindo a fé e a vida do nosso povo. “Fica
conosco Senhor” pois queremos continuar nossa caminhada quaresmal nos
preparando para a grande festa da vida, da Ressurreição. Que o Deus misericordioso
vos abençoe e vos proteja!
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,
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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. A Deus que nos ama gratuita e misericordiosamente, apresentemos, nossos
pedidos.
A. (Nº 756/C) Atendei, Senhor, nossa prece.
1. Para que a Igreja, com a força do testemunho e da participação ativa de todos
os batizamos, anuncie a alegria do Evangelho a todos os povos criando relações
pacíficas, nós vos pedimos:
2. Para vivermos a obediência a vós de São José, sua coragem criativa, seu silêncio
eloquente, seu amor a Jesus e a Maria e termos a sua proteção, nós vos pedimos:
3. Por todos os profissionais da saúde para que tenham sempre a alegria do cuidado
amoroso e do carinho aos doentes, confiando em vós diante dos riscos das doenças,
nós vos pedimos:
4. Para que as autoridades e os dirigentes de organizações de promoção humana
priorizem ações que reconstruam a esperança e a dignidade de todos, especialmente
dos mais sofridos, nós vos pedimos:
5. ...
D. Com as comunidades ecumênicas de nosso País, rezemos a oração da Campanha
da Fraternidade: 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.: Agradecidos a Deus por sua infinita misericórdia para conosco, apresentemoslhe nossa oferta.
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A. (Nº 147) Ref. Aceita, Senhor, com prazer /: o que vimos te oferecer....
D. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo os dons

que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque de tal modo amastes o mundo que nos
destes vosso próprio Filho, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque neste tempo quaresmal corrigis
nossos males, elevais nossos sentimentos e fortaleceis nosso espírito fraterno,
especialmente através da Campanha da Fraternidade.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os
oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação,
aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito
Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa (...), nosso Bispo
(...), com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as
pessoas de boa vontade.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria,
nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós para
alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
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D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo
espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o
Senhor Jesus nos ensinou:
A. Pai-Nosso que estais no céu...
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Cristo, o maior sinal do amor do Pai, nos alimenta com seu próprio Corpo,
o Pão da Vida, prova de sua doação total para nossa salvação.
A. (Nº 170) Ref. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu Seu ..........
D. OREMOS. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai

nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre
o que vos agrada e amar-vos de todo o coração. 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 / superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da
Diocese / Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Na preparação da Páscoa, devemos aproximar-nos de modo especial de Cristo
e deixar que sua luz ilumine e transforme nossa vida, irradiando seu amor a todos.
A. (Nº 480) ref. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, Sejam luminosas vossas
mãos e mentes./:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a luz da verdade, nesta caminhada
quaresmal, para irradiardes o esplendor do evangelho na sociedade e assim viverdes
a vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus infinitamente misericordioso, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A alegria e a misericórdia do Senhor sejam a vossa força; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

- 21 -

(Nº 667) 1. Vinde, alegres cantemos, a Deus demos louvor:/ nosso Pai exaltemos
sempre com mais fervor.
São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso fervor!
2. Vós, esposo preclaro, amantíssimo pai/ dos cristãos ﬁrme amparo, este canto
aceitai.
3. Quis o verbo divino dar-vos nome de pai,/ um glorioso destino para nós
implorai.
6. São José Operário que em Nazaré trabalhou./ num servir tão humilde, lá se
santiﬁcou.
Lembretes:
- terça-feira, às 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da Comissão Regional
de Presbíteros na sede da CNBB em Porto Alegre, como bispo referencial da
comissão; 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as Paróquias de
Erechim.
- Sexta-feira, Solenidade de São José, padroeiro da Diocese – 18h15, missa
comemorativa na Catedral Diocesana.
- Domingo, quinto da Quaresma.
Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54;/ dia 16, 3ªf, Ez 47,1-9.12; Sl 45(46);
Jo 5,1-16;/ dia 17, 4ªf, S. Patrício: Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30; dia 18, 5ªf,
S. Cirilo de Jerusalém: Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47; dia 19, 6ªf, S. JOSÉ,
ESPOSO DA BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA, Padroeiro da Igreja
Universal: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.1821.24a ou Lc 2,41-51; dia 20, sáb.: Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R.2a);
Jo 7,40-53; dia 21, dom., 5º da Quaresma: Jr 31,31-34; Sl 50(51); Hb 5,7-9; Jo
12,20-33; (Morte e glorificação).

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
5º Domingo da Quaresma/Ano B – 21.03.2021

- O seguimento de Jesus exige o despojamento e a doação total ao Pai e aos irmãos
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- 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
(Nº 120) Ref.: /:Voltai para o Senhor de todo o coração...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
D. Que o amor misericordioso de Deus, nosso Pai, a graça de
Cristo, que, a exemplo do grão de trigo, morre para dar mais
vida, e a luz do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: O distanciamento por causa da pandemia nos fez recorrer muito aos recursos
da comunicação virtual. Mas não dispednsa o encontro presencial na família e
nos diversos ambientes em que atuamos, com os devidos cuidados conforme a
situação. Na fé, precisamos experimentar a presença de Jesus, falar com Ele na
oração pessoal, familiar e comunitária, seguindo-o bem de perto na cmainhada
para a Páscoa, motivados pela Campanha da Fraternidade Ecumênica que nos
pede o diálogo no amor.
D. (... última semana da caminhada quaresmal com encontros de grupos, oração
da via-sacra, celebrações com confissões, reflexões da CF .../ solenidade de São
José, neste sábado, no ano a ele dedicado e no ano jubilar da Diocese, da qual é
padroeiro ...)
Ato Penitencial
D. Rumo à Páscoa, vitória do Cristo sobre o pecado e a morte, somos convidados
a morrer também nós para pecado, a fim de ressurgismos para uma vida nova,
vivendo verdadeiramente como irmãos para superarmos toda a violência.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia divina.
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 onipotente e bondoso...
A. Amém.
D. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com

alegria na mesma caridade que levou o vosso filho a entregar-se à morte no
seu amor pelo mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. Quar. B, Paulinas-Paulus, p. 443-446).
Anim.: Chegando ao conhecimento de Cristo,seu discípulo deve segui-lo no caminho
da Cruz para participar de sua ressurreição.
1ª Leitura: Jr 31,31-34
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa
de Judá uma nova aliança; não como a aliança que fiz com seus pais, quando
os tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles violaram, mas
eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. “Esta será a aliança que concluirei
com a casa de Israel, depois desses dias, – diz o Senhor: – imprimirei minha lei
em suas entranhas, e hei de inscrevê-la em seu coração; serei seu Deus e eles
serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão,
dizendo: ‘Conhece o Senhor!’ Todos me reconhecerão, do menor ao maior
deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais lembrarei o seu
pecado”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 50(51)
S. (Canto Lit. 2012/5 e 2015/10) Criai em mim um coração que seja puro.
A. Criai em mim um coração que seja puro.
(ou: Criai em mim um coração que seja puro)
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. - 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!
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3. - Dai-me de novo a alegria de ser salvo* e confirmai-me com espírito generoso! Ensinarei vossos caminhos aos pecadores,* e para vós se voltarão os transviados.
2ª Leitura: Hb 5,7-9
L. Leitura da Carta aos Hebreus.
Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e
lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de
sua entrega a Deus. Mesmo sendo Filho, aprendeu o que significa a obediência
a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se
causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus!/ Glória a vós, ó
Cristo, Verbo de Deus!:/
S. Se alguém me quer seguir, que venha atrás de mim; e onde eu estiver, ali estará
meu servo.
A. Glória a vós, ó Cristo,
Evangelho: Jo 12,20-33
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo por João.
A. Glória a vós, Senhor!
D. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém, para
adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia,
e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”. Filipe combinou com André, e os
dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em que o Filho
do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo
que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo; mas, se morre, então
produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a; mas quem faz pouca conta
de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir,
siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o
honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? ‘Pai, livra-me desta hora!’? Mas
foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome!” Então, veio
uma voz do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo!” A multidão que aí estava
e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que falou
com ele”. Jesus respondeu e disse: “Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim,
mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo
vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim”. Jesus
falava assim para indicar de que morte iria morrer. - Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estamos chegando ao final da Quaresma. No próximo domingo iniciaremos a
Semana Santa, com o Domingo de Ramos. Nesse dia, também concluiremos a Campanha
da Fraternidade de 2021 com o tema: Fraternidade e Diálogo: Compromisso de amor
e o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade.
No Evangelho de hoje recebemos de Jesus o anúncio de que sua glória passa
pela experiência do grão que cai na terra e precisa morrer para produzir e dar
vida a todos os povos. É o milagre da vida que nasce da morte, isto nos lembra a
Ressurreição.
O grão lançado na terra morre para que possa brotar e frutificar. Jesus é o grão
lançado à terra que ressuscitou e produziu muitos e bons frutos. Nosso encontro com
Ele há de nos levar a sermos generosos em nossa doação, para que nossa vida não
fique estéril, mas seja coroada de ações e gestos concretos de fraternidade e amor.
O Evangelho interpreta a morte de Jesus como uma manifestação de seu amor.
Para Jesus as pessoas crescem e se realizam somente quando amam, ou seja, quando
doam a vida pelos outros, conforme o seu exemplo. Jesus deu a sua vida aceitando a
morte de cruz como um passo necessário para gerar mais vida para todos. Acreditar
no futuro e na força da semente dá sentido a todo esforço, doação e até ao sofrimento.
A primeira leitura nos fala da Nova Aliança que Deus vai fazer com seu povo.
Uma aliança não escrita em tábuas de pedra, mas impressa na mente e no coração
do ser humano.
O caminho de Jesus é o caminho da solidariedade: sua proposta não discrimina
ninguém, é aberta para todas as pessoas. “Queremos ver Jesus” é o que dizem alguns
pagãos, que tinham subido a Jerusalém para prestar culto a Deus, na festa da Páscoa.
Filipe ouve esse pedido, chama André, e os dois juntos transmitem esse desejo a Jesus.
Hoje, mesmo sem saber se expressar desse modo, são muitos os que querem
ver, conhecer e encontrar Jesus. Na verdade, Ele é a resposta aos anseios mais
profundos do ser humano. O caminho de Jesus não é o caminho da glória deste
mundo, mas o caminho do grão de trigo que morre para dar mais vida. A cruz de
Jesus não foi um decreto de Deus, mas a consequência de sua solidariedade com o
destino da humanidade.
Peçamos a Deus por nossa Diocese de Erexim, que vive seu Jubileu de ouro,
neste Ano de São José, para que nos sintamos comprometidos com as diversas
iniciativas que geram paz, fraternidade, diálogo conforme nos pede a Campanha
da Fraternidade. Continuemos nossa caminhada quaresmal através da oração, da
escuta da Palavra, da prática da caridade e do amor fraterno, da participação nos
sacramentos e na vida comunitária, nos preparando para viver, de maneira intensa,
o momento mais importante do ano litúrgico e da história da Salvação: a Páscoa do
Senhor. Que Deus vos abençoe e vos proteja!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
(Nº 754, melodia B-coro A e B) Creio, creio, creio, Senhor, mas aumentai meu
ardor, minha fé!
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. Em comunhão mais intensa com Cristo no caminho de sua Paixão, Morte e
Ressurreição, elevemos a Deus Pai nossas preces filiais.
A. Ouvi-nos, ó Deus, em vossa misericórdia!
1. Para que a Igreja esteja sempre a serviço de todos na busca de uma sociedade
pacífica, nós vos pedimos:
2. Para que a família e a escola sejam espaço de convivência fraterna, de educação
para a paz e o perdão, nós vos pedimos:
3. Para sermos, justos, humildes, trabalhadores, dedicados à família e sempre a
serviço de vosso plano de salvação como são José, nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias, com a proteção de São José, cultivem a fidelidade à
Aliança convosco e sejam solidárias com todos, nós vos pedimos:
5. Para que governantes e toda a sociedade desenvolvam a cultura da paz, superando
divisões, intolerância e toda forma de violência, nós vos pedimos:
D. Na crescente busca do diálogo para a unidade das Igrejas Cristãs, rezemos a
oração da Campanha da Fraternidade Ecumênica: 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.: No rito de oferta, colocamos nossas renúncias e gestos de doação aos irmãos
e irmãs.
A. (Nº 147) Ref. Aceita, Senhor, com prazer /: o que vimos te ....
D. Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos
ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela vossa graça. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso Filho
para ser o Cordeiro pascal que tira o pecado do mundo e nos purifica de todo mal.
A. (cantando ou rezando – Ref. Canto Litúrgico 2010, nº. 14, sem repetir) Suba a
vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora
no mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) ----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das
comunidades.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, São José,
seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que
seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles
vivam para sempre na vossa glória.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias consagradas no sacrário e coloca sobre o altar)
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos como
ele nos ensinou: Pai nosso...
D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa
caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para sermos fortes no seguimento a Ele até a Cruz, Cristo nos oferece seu
Corpo como Pão da Vida.
A. (Nº 175) ref. Se o grão de trigo não morrer, sozinho ...
D. OREMOS Concedei, ó Deus todo-poderoso, que sejamos sempre contados

entre os membros de Cristo, cujo Corpo e Sangue comungamos. 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 / superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro
da Diocese com jubileu da misericórdia, sábado / Ano de São José e da Família
Amoris Laetitia ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cultivemos sempre o desejo daquele grupo de gregos do Evangelho deste
domingo e ver Jesus. Conhecendo-o sempre melhor, segui-lo renovada fidelidade
até a Cruz.
A. (Nº 770) Dá-nos um coração grande para amar! Dá-nos um coração forte
para lutar!
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, Pai de misericórdia, reaviva sua Palavra em todos vós, nesta caminhada
quaresmal, para seguirdes seu Filho Jesus na doação plena da vida para a superação
da violência, que leva à vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus todo-poderoso
e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. Iluminados pela Palavra e fortalecidos pela Eucaristia, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
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(Nº 668) 1. Todos os trabalhadores, vamos juntos entoar, operários, lavradores,
São José vamos saudar. A mulher trabalhadora, faxineira e professora e
também dona de casa, tem os ﬁlhos pra cuidar.
Ref. São José, homem do povo, entendeu a mensagem do Senhor. Operário,
feliz esposo /:de Maria, a Mãe do Salvador.:/
2. Empregada, balconista, empresário e escritor, comerciante e artista, cantam juntos
o louvor. Santo humilde, homem justo, elevamos nossa voz teu exemplo nos ajude,
que a justiça viva em nós.
(Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu deu-te reino, força e glória! E
entregou, em tuas mãos, a nossa história: Tu és Rei, e o amor é a tua lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor. Vós sois meu povo, eu, vosso
Rei e o Senhor, Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis. Vós sois meu povo, eu, vosso
Rei; junto a mim vivereis!
Coleta da solidariedade:
Na conclusão da Campanha da Fraternidade, no próximo domingo, o de Ramos, em todas
as comunidades cristãs, paróquias e dioceses do Brasil se realiza a coleta da solidariedade
– gesto de partilha para a promoção humana. Destinação: 40% para o Fundo Nacional
de Solidariedade; 10% para o Fundo Regional de Solidariedade (RS); 25% para o Fundo
Diocesano de Solidariedade; 25% para o Fundo Paroquial de Solidariedade.
Lembretes:
- Terça-feira, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as Paróquias de Itatiba
do Sul, Erval Grande, Benjamin Constant do Sul, São Valentim e Barão de Cotegipe.
- Quinta-feira – Solenidade da Anunciação do Senhor
- Domingo – Domingo de Ramos e da Paixão – Coleta da Solidariedade (Campanha
da Fraternidade Ecumênica).
Leituras da Semana:
dia 22, 2ªf: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 ou mais breve: 13,41c-62; Sl 22(23); Jo
8,1-11; dia 23, 3ªf, S. Turíbio de Mogrovejo: Nm 21,4-9; Sl 101(102); Jo 8,2130; dia 24, 4ªf, Dn. 3,14-20.24.49a.91-92.95; Dn 3,52.53-54.55.56-57(R.52b); Jo
8,31-42; dia 25, 5ªf, ANUNCIAÇÃO DO SENHOR: Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40);
Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; dia 26, 6ªf, Jr 20,10-13; Sl 17(18); Jo 10,31-42; dia 27,
sáb.: Ez 37,21-28; Jr 31,10.11-12ab.13 (R.cf. 10d); Jo 11,45-56; dia 28, dom. DE
RAMOS E DA PAIXÃO DO SENHOR., Procissão de Ramos: Mc 11,1-10 ou Jo
12,12-16 (Entrada em Jerusalém); Is 50,4-7 Sl 21(22); Fl 2,6-11; Mc 14,1-15,47
ou mais breve 15,1-39 (Paixão o Senhor).
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Celebração da Palavra de Deus
Domingo de Ramos e da Paixão/Ano B – 28.03.2021

- Com os frutos da quaresma, acolher CRISTO, nossa PAZ e senhor da VIDA
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- 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: VERMELHA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Nota: Liturgicamente, a bênção de ramos é feita com procissão, mesmo que
pequena. Para ela: Lecionário ou Evangeliário, Missal, cruz, velas, água
benta... Não havendo bênção de ramos e procissão, faz-se o ato penitencial).

1. RITOS INICIAIS
Anim.: Neste domingo de Ramos e da Paixão, como o povo
simples de Jerusalém, acolhemos Cristo, o Bendito de Deus
Pai, seguindo-o no caminho para a Páscoa. Iniciamos assim a
semana central de nossa fé, com renovada disposição de crescermos na unidade
com nossos irmãos das Igrejas ecumênicas e com todas as pessoas de boa vontade,
conforme nos pediu a Campanha da Fraternidade que encerramos neste dia.
A. (Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, rei da paz, o bendito que vem a nós em
nome de Deus Pai, na força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Bênção dos Ramos
D. Meus irmãos e minhas irmãs: durante as cinco semanas da Quaresma preparamos
nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade, ajudados pela
Campanha da Fraternidade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar, com toda
a Igreja, a celebração da Páscoa de nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua
morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé
e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador para que,
associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de
sua vida.
Anim.: Podemos erguer os ramos, na invocação da bênção sobre eles.
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai  estes ramos, para

que, seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei, cheguemos por ele à eterna
Jerusalém. Por Cristo, nosso Senhor.
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A. Amém.
A. (Durante a aspersão – Nº 179) Cristo vence! Cristo reina! Cristo! Cristo
impera!
D. Marcos 11,1-10. (Lecionário, p. 447, ou: Missal, p. 222-223).
Procissão
D. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos
com alegria a nossa procissão.
A. (Nº 184) /:Hosana hey, hosana ha, hosana hey, ...
e/ou:
(Nº 183) Ref. Bendito o que nos vem em nome do Senhor. ....
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos seres humanos um

exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem
e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e
ressuscitar com Ele em sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Dom. de Ramos e da Paixão. B, Paulinas-Paulus, p. 449-462)
Anim.: O Messias esperado, o Filho de Deus, vem a nós de forma simples e humilde,
servo sofredor e obediente até a morte e morte de cruz.
1ª Leitura: Is 50,4-7
L. Leitura do livro do profeta Isaías.
O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de
conforto à pessoa abatida; ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido
para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos; não
lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para
me arrancarem a barba; não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o
Senhor Deus é meu Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei
o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra
do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 21(22)
S. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?
A. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes?
S. 1. - Riem de mim todos aqueles que me veem,* torcem os lábios e sacodem a
cabeça: - “Ao Senhor se confiou, ele o liberte* e agora o salve, se é verdade que
ele o ama!”
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2. - Cães numerosos me rodeiam furiosos, * e por um bando de malvados fui
cercado. - Transpassaram minhas mãos e os meus pés* e eu posso contar todos os
meus ossos.
3. - Eles repartem entre si as minhas vestes* e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe; * ó minha força, vinde logo em meu
socorro!
4. - Anunciarei o vosso nome a meus irmãos* e no meio da assembleia hei de
louvar-vos! - Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, * glorificai-o,
descendentes de Jacó.
2ª Leitura: Fl 2,6-11
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma
usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e
tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se
a si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o
exaltou acima de tudo e lhe deu o Nome que está acima de todo nome. Assim, ao
nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda
língua proclame: “Jesus Cristo é o Senhor”, para a glória de Deus Pai.
- Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
A. (Nº 136) Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor!
L. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz; pelo que o
Senhor Deus o exaltou, e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.
A. Honra, glória ...
Evangelho: Mc 15,1-39
D. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos.
(N: Narrador; + Cristo; L1: Leitor 1, voz masculina; L2: Leitor 2; L3: Leitor 3, voz
masculina; Gr: Grupo).
N. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da Lei e todo
o Sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o
entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: L1. “Tu és o rei dos judeus?” N. Jesus
respondeu: + “Tu o dizes”. N. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações
contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: L1. “Nada tens a responder? Vê
de quanta coisa te acusam!” N. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo
que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro
que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos,
que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e
começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: L1. Vós
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quereis que eu solte o rei dos judeus?” N. Ele bem sabia que os sumos sacerdotes
haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a
multidão para que Pilatos lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: L1.
“Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus?” N. Mas eles tornaram a
gritar: Gr. “Crucifica-o!” N. Pilatos perguntou: L1. “Mas, que mal ele fez?” N.
Eles, porém, gritaram com mais força: Gr. “Crucifica-o!” N. Pilatos, querendo
satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para
ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o
pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho,
teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudálo: Gr. “Salve, rei dos judeus!” N. Batiam-lhe na cabeça com uma vara. Cuspiam
nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de
Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias
roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um
certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a
carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer
“Calvário”. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então
o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte
caberia a cada um. Eram nove horas da manhã quando o crucificaram. E ali estava
uma inscrição com o motivo de sua condenação: “O Rei dos Judeus”. Com Jesus
foram crucificados dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali
passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Gr. “Ah! Tu que destróis
o Templo e o reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz!” N.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da Lei, zombavam entre
si, dizendo: Gr. “A outros salvou, a si mesmo não pode salvar! O Messias, o rei
de Israel... que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos!” N. Os que
foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia,
houve escuridão sobre toda a terra, até às três horas da tarde. Pelas três da tarde,
Jesus gritou com voz forte: + “Eloi, Eloi, lama sabactâni?” N. que quer dizer:
“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” Alguns dos que estavam ali
perto, ouvindo-o, disseram: Gr. “Vejam, ele está chamando Elias!” N. Alguém
correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe
deu de beber, dizendo: L2. “Deixai! Vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz”. N.
Então Jesus deu um forte grito e expirou.
(Todos se ajoelham e faz-se uma pausa).
N. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em duas partes.
Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia
expirado, disse: L3. “Na verdade, este homem era Filho de Deus!”
D. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Com a liturgia deste Domingo de Ramos, iniciamos a Semana Santa. Uma
semana com mais silêncio, orações e reflexões. Uma semana para ser santificada
recordando e atualizando os passos de Jesus. Uma semana que nos coloca diante do
mistério da morte e da ressurreição de Jesus.
Não devemos, nesses dias, olhar apenas para os fatos históricos. É preciso
enxergar neles o sentido salvador que trazem. Por isso mesmo, a narração da paixão
e morte não basta ser lida ou escutada; deve ser rezada e meditada.
A morte de Jesus na cruz é ainda hoje incompreendida por muitos cristãos,
é vista como uma contradição de alguém que sempre promoveu a vida. Em um
mundo onde somos educados a pagar o mal com o mal, esta celebração nos ajuda a
percebermos o apelo de Deus a fazermos o caminho da contramão, a acreditarmos
no mundo novo que só o amor é capaz de construir. Na Semana Santa, lembramos
muito de dois apóstolos de Jesus: Judas, o traidor e Pedro que nega a Jesus por três
vezes. O comportamento de Judas e a fraqueza de Pedro representam, muitas vezes,
atitudes nossas. Na verdade, traímos como Judas e negamos como Pedro. Judas traiu
por ganância. Pedro traiu por medo e orgulho. A diferença está no arrependimento
e na conversão de Pedro.
Outra pessoa que lembramos muito, na Semana Santa, é Pilatos. Este,
querendo agradar ao povo, soltou Barrabás e mandou crucificar Jesus, depois de
açoitá-lo. Pilatos simplesmente lavou as mãos. Quantas e quantas vezes acontecem
gestos semelhantes. Para defender interesses pessoais, sacrificamos a justiça e a
verdade. Muitas vezes “lavamos as mãos” nos mostrando omissos e indiferentes
diante de tristes realidades que vemos ao nosso redor.
Durante todo o tempo da Quaresma buscamos refletir sobre a Campanha da
Fraternidade Ecumênica com o tema: Fraternidade e Diálogo: Compromisso de
amor e o lema: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade. Jesus
o homem da paz entra em Jerusalém montado num jumentinho, animal de carga
e de serviço. Animal que não era usado para a guerra. O apelo, da Campanha da
Fraternidade, neste ano de São José, ano jubilar para nossa Diocese, é que sejamos
promotores da paz em todos os ambientes que marcamos presença. Viver a unidade,
o amor e o diálogo.
Este Domingo de Ramos é o dia especial da fraternidade e da solidariedade.
Somos convidados a fazermos hoje a coleta da Campanha da Fraternidade. Esse
gesto demonstra nossa generosidade, nossa colaboração para que a Evangelização
não fique prejudicada por falta de recursos e que continuemos a apoiar projetos
sociais que promovem e defendem a vida.
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Que os ramos, que trazemos e levaremos para casa, nos sirvam para
recordarmos de nosso compromisso com Jesus. Iniciar a Semana Santa é um
privilégio. Os momentos mais difíceis de Jesus são, também, os mais intensos de
amor. Desejo a todos uma ótima Semana Santa.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão da fé
Oração dos fiéis
D. Fortalecidos pela caminhada quaresmal e com a disposição renovada de vivermos
em profundidade a Semana Santa que estamos iniciando, oremos a Deus cheios
de confiança.
A. Senhor, tende compaixão e atendei-nos.
1. Para que as celebrações desta semana, no “Ano de São José” e da “Família Amoris
Laetitia” fortaleçam a Igreja em sua missão de anunciar o Evangelho a todos os
povos, nós vos pedimos:
2. Para participarmos ativa e frutuosamente de todas as celebrações dos próximos
dias, nós vos pedimos:
3. Pelos enfermos e seus cuidadores, nas consequências da pandemia, para que se
sintam em especial comunhão com Cristo que conforta e renova na esperança, nós
vos pedimos:
4. Para que os leigos e leigas, seguindo de perto a Cristo na sua Paixão e Morte,
tenham a alegria da vida nova da Páscoa, nós vos pedimos:
5. Para prolongarmos a Campanha da Fraternidade Ecumênica em muitas relações
sociais de harmonia e paz e em projetos de promoção humana com a coleta de
hoje, nós vos pedimos:
6. ...
D. Deus da vida, da justiça e do amor, nós vos bendizemos pelo dom da comunhão
na diversidade. Ajudai-nos a testemunhar a beleza do diálogo no compromisso do
amor e a servir a todos em especial aos mais pobres e fragilizados, partilhando
suas dores e angústias, alegrias e esperanças. Por Cristo, nossa paz, na unidade e
na força restauradora do Espírito Santo.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: No rito de oferta de hoje, com as comunidades das Igrejas ecumênicas do
Brasil, fazemos nossa doação para os projetos de promoção humana na coleta da
Campanha da Fraternidade.
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A. (Nª 188) Ref. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e ...
D. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados

convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo
sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos
porque nos dais agora tempo especial de conversão pela penitência quaresmal
rumo à festa da Páscoa.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. Nós vos bendizemos porque nos ofereceis maior comunhão convosco pela oração,
mais liberdade em relação aos bens pelo jejum e maior fraternidade pela esmola.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque na Igreja no Brasil este quaresmal é
enriquecido pela Campanha da Fraternidade que desperta ações concretas de
verdadeira conversão.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora
no mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) ----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das
comunidades.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São
José, seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores.
Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores
de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles
vivam para sempre na vossa glória.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de
união fraterna, rezemos, juntos, como o Senhor nos ensinou: Pai nosso... (ministro
coloca as hóstias sobre o altar).
D. Jesus, nosso Rei e Senhor, continua conosco e se dá a nós como alimento de
nossa caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com sua morte violenta na Cruz, Cristo abre caminho para a reconciliação e
a paz. Para vivermos como irmãos, como nos lembra a Campanha da Fraternidade
Ecumênica, Ele se dá a nós na comunhão eucarística.
A. (Nª 173) Ref. “Eu vim para que todos tenham vida, ...
D. OREMOS! Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus:

como pela morte de vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos
pela ressurreição alcançar o que buscamos. 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 / participação ativa na celebração da semana santa /
superação da pandemia Covid-19 / Ano jubilar de ouro da Diocese com jubileu
do ministério ordenado quarta-feira na missa do crisma na Catedral / Ano de São
José e da Família Amoris Laetitia...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Quinta-feira à noite, iniciaremos o Tríduo Pascal, com uma celebração
única em três momentos, Ceia, Paixão e Vigília. Não deixemos de participar dela
integralmente e com todo proveito.
A. (Nª 859) Ref. Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar.
Sempre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ﬁcar, eu vou ﬁcar.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que possais seguir o exemplo de Cristo na humildade e na dedicação a Deus e ao
próximo para participardes de sua ressurreição; e que vos abençoe Deus benigno
e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A fidelidade do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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Lembretes:
-Segunda-feira, 08h30, reunião do Colégio de Consultores, no Centro Diocesano.
- Quarta-feira, 15h, encontro de reflexão e oração dos padres, no Sem. de Fátima;
19h, missa do Crisma na Catedral, com jubileu de ouro do ministério ord. no ano
jubilar de ouro da Diocese.
1º. – Quinta-feira santa
- Sexta-feira, Paixão do Senhor – Coleta para a Terra Santa (Lugares Santos)
- Sábado, depois do pôr do sol – Vigília Pascal
- Domingo – Páscoa da Ressurreição do Senhor
Leituras da semana:
dia 29, 2ªf, Semana Santa: Is 42,1-7; Sl 26(27); Jo 12,1-11; dia 30, 3ªf, Semana
Santa: Is 49,1-6; Sl 70(71); Jo 13,21-33.36-38; dia 31, 4ªf, Semana Santa: Is
50,4-9a; Sl 68(69); Mt 26,14-25; dia 01, 5ªf, Semana Santa, Missa do Crisma: Is
61,1-3a.6a.8b-9; Sl 88(89); Ap 1,5-8; Lc 4,16-21; dia 02, 6ªf, Paixão do Senhor:
Is 52,13-53,12; Sl 30(31); Hb 4,14-16; 5,7-9; Jo 18,1-19,42; dia 03, sáb., depois
do pôr do sol, Vigília Pascal: Gn 1,1-2,2 ou mais breve: 1,1.26-31a; Sl 103(104)
ou Sl 32(33); Gn 22,1-18 ou mais breve: 22,1-2. 9a. 10-13.15-18; Sl 15(16); Ex
14,15 -15,1; Cânt.: Ex 15,1-2.3-4.5-6.17-18(R/.1a); Is 54,5-14; Sl 29(30); Is 55,111; Cant.: Is 12,2-3.4bcd. 5-6(R/3); Br 3,9-15.32-4,4; Sl 18B (19); Ez 36,1617a.18-28; Sl 41(42); Ou quando há batismos: Is 12,2-3.4bcd. 5-6 (R/3) ou Sl
50(51); Epístola: Rm 6,3-11; Sl 117(118); Mc 16,1-7; dia 04, dom., da Páscoa na
Ressurreição do Senhor: At 10,34a.37-43; Sl 117(118); Cl 3,1-4 ou 1Cor 5,6b-8;
Jo 20,1-9; ou, nas Missas vespertinas: Lc 24,13-35.

Papa Francisco na Carta sobre o Ano de São José: Em
todo o manual de orações, há sempre alguma a São José.
São-lhe dirigidas invocações especiais todas as quartasfeiras e, de forma particular, durante o mês de março inteiro,
tradicionalmente dedicado a ele.
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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Com efeito, a proximidade é
um bálsamo precioso, que dá apoio e
consolação a quem sofre na doença.
Enquanto cristãos, vivemos uma tal
proximidade como expressão do amor
de Jesus Cristo, o bom Samaritano,
que com compaixão Se fez próximo
de todo o ser humano, ferido pelo
pecado. Unidos a Ele pela ação do
Espírito Santo, somos chamados a ser
misericordiosos como o Pai e a amar,
de modo especial, os irmãos doentes,
frágeis e atribulados (cf. Jo 13,34-35).
E vivemos esta proximidade pessoalmente, mas também de forma comunitária:
na realidade, o amor fraterno em Cristo gera uma comunidade capaz de curar,
que não abandona ninguém, que inclui e acolhe sobretudo os mais frágeis.
A propósito, quero recordar a importância da solidariedade fraterna, que se
manifesta concretamente no serviço, podendo assumir formas muito diferentes,
mas todas elas tendentes a apoiar o próximo. «Servir significa cuidar dos frágeis
das nossas famílias, da nossa sociedade, do nosso povo» (Homilia em Havana,
20 de setembro de 2015). Neste compromisso, cada um é capaz «de pôr de lado
as suas exigências e expectativas, os seus desejos de omnipotência, diante do olhar concreto dos mais frágeis […]. O serviço olha sempre o rosto do irmão, toca
a sua carne, sente a sua proximidade até, em alguns casos, a “sofrer”, e procura a
promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, já que não servimos
ideias, mas pessoas» (ibid.).
4. Para que haja uma boa terapêutica é decisivo o aspeto relacional, através do qual se pode conseguir uma abordagem holística da pessoa doente. A
valorização deste aspeto ajuda também os médicos, enfermeiros, profissionais e
voluntários a ocuparem-se daqueles que sofrem para os acompanhar ao longo do
itinerário de cura, graças a uma relação interpessoal de confiança (cf. Nova Carta
dos Agentes de Saúde, [2016], 4). Trata-se, pois, de estabelecer um pacto entre
as pessoas carecidas de cuidados e aqueles que as tratam; um pacto baseado na
confiança e no respeito mútuos, na sinceridade, na disponibilidade, de modo
a superar toda e qualquer barreira defensiva, colocar no centro a dignidade da
pessoa doente, tutelar o profissionalismo dos agentes de saúde e manter um bom
relacionamento com as famílias dos doentes.
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Esta relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres que se santificaram servindo os enfermos.
Efetivamente, do mistério da morte e ressurreição de Cristo brota aquele amor
que é capaz de dar sentido pleno, tanto à condição do doente, como à da pessoa
que dele cuida. Assim o atesta muitas vezes o Evangelho quando mostra que as
curas realizadas por Jesus nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro,
uma relação interpessoal, em que ao dom de Deus, oferecido por Jesus, corresponde a fé de quem o acolhe, como se resume nesta frase que Jesus repete com
frequência: “Foi a tua fé que te salvou”.
5. Queridos irmãos e irmãs, o mandamento do amor, que Jesus deixou aos
seus discípulos, encontra uma realização concreta também no relacionamento
com os doentes. Uma sociedade é tanto mais humana quanto melhor souber
cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém
fique sozinho, nem se sinta excluído e abandonado.
Confio todas as pessoas doentes, os agentes de saúde e quantos se prodigalizam junto aos que sofrem, a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos.
Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos seus inumeráveis santuários espalhados por todo
o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança e nos ajude a cuidar uns dos outros
com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de coração, a minha bênção.
Roma, em São João de Latrão, a 20 de dezembro de 2020, IV Domingo de Advento.
Francisco

Homilia do Papa na Missa do Domingo de Ramos
(Basílica de São Pedro, 5 de abril de 2020)
Jesus «esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a condição de servo» (Flp 2, 7).
Deixemo-nos introduzir por estas palavras do apóstolo Paulo nos dias da Semana Santa em que a Palavra de Deus, quase como um refrão, nos mostra Jesus
como servo: na Quinta-feira Santa, é o servo que lava os pés aos discípulos; na
Sexta-feira Santa, é apresentado como o servo sofredor e vitorioso (cf. Is 52,
13); e, já amanhã, ouvimos Isaías profetizar acerca d’Ele: «Eis o meu servo que
Eu amparo» (42, 1). Deus salvou-nos, servindo-nos. Geralmente pensamos que
somos nós que servimos a Deus. Mas não; foi Ele que nos serviu gratuitamente,
porque nos amou primeiro. É difícil amar, sem ser amado; e é ainda mais difícil
servir, se não nos deixamos servir por Deus.
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E como nos serviu o Senhor? Dando a sua vida por nós.
Somos queridos a seus olhos,
mas custamos-Lhe caro. Santa
Ângela de Foligno testemunhou que ouviu de Jesus estas
palavras: «Amar-te não foi
uma brincadeira». O seu amor
levou-O a sacrificar-Se por nós,
a tomar sobre Si todo o nosso
mal. É algo que nos deixa sem
palavras: Deus salvou-nos, deixando que o nosso mal se encarniçasse sobre Ele:
sem reagir, somente com a humildade, paciência e obediência do servo, exclusivamente com a força do amor. E o Pai sustentou o serviço de Jesus: não desbaratou o mal que se abatia sobre Ele, mas sustentou o seu sofrimento, para que
o nosso mal fosse vencido apenas com o bem, para que fosse completamente
atravessado pelo amor. Em toda a sua profundidade.
O Senhor serviu-nos até ao ponto de experimentar as situações mais dolorosas para quem ama: a traição e o abandono.
A traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que O vendeu e do discípulo
que O renegou. Foi traído pela multidão que primeiro clamava hossana, e depois
«seja crucificado!» (Mt 27, 22). Foi traído pela instituição religiosa que O condenou injustamente, e pela instituição política que lavou as mãos. Pensemos nas
traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quando se descobre que a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração, nasce uma tal
deceção que a vida parece deixar de ter sentido. É assim, porque nascemos para
ser amados e para amar, e o mais doloroso é ser traído por quem nos prometera
ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso para
Deus, que é amor.
Olhemos dentro nós mesmos; se formos sinceros para connosco, veremos
as nossas infidelidades. Tanta falsidade, hipocrisia e fingimento! Tantas boas
intenções traídas! Tantas promessas quebradas! Tantos propósitos esmorecidos!
O Senhor conhece melhor do que nós o nosso coração; sabe como somos fracos
e inconstantes, quantas vezes caímos, quanto nos custa levantar e como é difícil sanar certas feridas. E que fez Ele para nos ajudar, para nos servir? Aquilo
que dissera através do profeta: «Curarei a sua infidelidade, amá-los-ei de todo
o coração» (Os 14, 5). Curou-nos, tomando sobre Si as nossas infidelidades,
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removendo as nossas traições.
Assim nós, em vez de desanimarmos com medo de não ser
capazes, podemos levantar o
olhar para o Crucificado, receber o seu abraço e dizer: «Olha!
A minha infidelidade está ali.
Fostes Vós, Jesus, que pegastes
nela. Abris-me os braços, servis-me com o vosso amor, continuais a amparar-me... Assim
poderei seguir em frente!»
O abandono. Segundo o Evangelho de hoje, na cruz, Jesus diz uma frase,
uma apenas: «Meu Deus, meu Deus, porque Me abandonaste?» (Mt 27, 46).
É uma frase impressionante. Jesus sofrera o abandono dos seus, que fugiram.
Restava-Lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez designa-O pelo nome genérico de «Deus». E clama, «com voz forte», o «porquê»
mais dilacerante: «Porque Me abandonaste também Tu?» Na realidade, trata-se
das palavras de um Salmo (cf. 22, 2), que nos dizem como Jesus levou à oração
inclusive a extrema desolação. Mas, a verdade é que Ele a experimentou: experimentou o maior abandono, que os Evangelhos atestam reproduzindo as suas
palavras originais: Eli, Eli, lemá sabactháni?
Por quê tudo isto? Uma vez mais… por nós, para servir-nos. Porque quando nos sentimos encurralados, quando nos encontramos num beco sem saída,
sem luz nem via de saída, quando parece que nem Deus responde, lembremo-nos
que não estamos sozinhos. Jesus experimentou o abandono total, a situação mais
estranha para Ele, a fim de ser em tudo solidário connosco. Fê-lo por mim, por ti,
para te dizer: «Não temas! Não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação
para estar sempre ao teu lado». Eis o ponto até onde nos serviu Jesus, descendo
ao abismo dos nossos sofrimentos mais atrozes, até à traição e ao abandono.
Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante
de tantas expetativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração,
Jesus diz a cada um: «Coragem! Abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus, que te sustenta».
Queridos irmãos e irmãs, que podemos fazer vendo Deus que nos serviu
até experimentar a traição e o abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no mundo, para amar a Ele
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e aos outros: o resto passa, isto permanece. O drama que estamos a atravessar
impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco
valor; a redescobrir que a vida não serve, se não se serve. Porque a vida mede-se
pelo amor. Então, nestes dias da Semana Santa, em casa, permaneçamos diante
do Crucificado, medida do amor de Deus por nós. Diante de Deus, que nos serve
até dar a vida, peçamos a graça de viver para servir. Procuremos contactar quem
sofre, quem está sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta,
mas no bem que podemos fazer.
Eis o meu servo que Eu sustento. O Pai, que sustentou Jesus na Paixão,
anima-nos, também a nós, no serviço. É certo que amar, rezar, perdoar, cuidar
dos outros, tanto em família como na sociedade, pode custar; pode parecer uma
via-sacra. Mas a senda do serviço é o caminho vencedor, que nos salvou e salva
a vida. Gostaria de o dizer especialmente aos jovens, neste Dia que, há 35 anos,
lhes é dedicado. Queridos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à
luz nestes dias: não são aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles
que se oferecem para servir os outros. Senti-vos chamados a arriscar a vida. Não
tenhais medo de a gastar por Deus e pelos outros! Lucrareis… Porque a vida é
um dom que se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor,
sem se nem mas... Como fez Jesus por nós.
Fonte: Vatican News

Em sua primeira mensagem do ano, presidência da CNBB defende a vacina para todos os brasileiros e a equidade no seu acesso
Em sua primeira mensagem
de 2021, a presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) defende que a vacina contra a covid-19 é um direito de todos
os brasileiros. A vacinação, de acordo com os bispos, é compreendida
como fato social, não individual,
para alcançar metas indicadas pelos

epidemiologistas.

“É uma questão de responsabilidade a rápida definição de estratégias
para se começar imediatamente a vacinação”, defende o documento.
Segundo a presidência da CNBB, é imprescindível que todos caminhem
juntos, solidariamente, sem exclusões para a erradicação da covid-19 do mapa
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do Brasil. “Não se vence uma pandemia isoladamente”, reforçam os bispos. “O
novo que buscamos neste ano de 2021 requer a união de todos os cidadãos de
boa vontade”, afirmam.
As vidas perdidas, segundo o texto, não podem simplesmente compor
quadros estatísticos. “É luto e dor no coração das famílias. São histórias interrompidas por uma ameaça ágil, perigosa e invisível, porém real”, defendem.
Os bispos também conclamam os fiéis a não se deixarem vencer pelo
cansaço, pelas desinformações e a evitar as aglomerações. “Não podemos nos
render à indiferença de alguns, negacionismos de outros ou à tentação de nos
aglomerarmos, permitindo que nos contaminemos e nos tornemos instrumentos
de contaminação, sofrimento e morte de outras pessoas”, aponta o documento.
Em outro trecho, a mensagem defende que a sociedade brasileira exige
pronta união e atuação dos governantes, nas diferentes esferas do poder, guiados
pela ciência e sérias indicações dos epidemiologistas, para que a vacinação comece urgentemente, pois, a cada dia, vidas são perdidas para a pandemia, agravada
também por seus impactos econômico-sociais.
Íntegra da mensagem
UNIDOS E RESPONSÁVEIS RUMO AO NOVO QUE DESEJAMOS
“Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância” (Jo 10,10)
1. O novo que buscamos neste ano de 2021 requer a união de todos os cidadãos de boa vontade para enfrentamento da covid-19. Os números mostram que
a pandemia está se tornando mais grave no Brasil. Já são cerca de 200 mil mortos.
2. As vidas perdidas não podem simplesmente compor quadros estatísticos. É luto e dor no coração das famílias. São histórias interrompidas por uma
ameaça ágil, perigosa e invisível, porém real.
3. Para erradicar a covid-19, é imprescindível que todos caminhem juntos, solidariamente, sem exclusões. É preciso reconhecer que o vírus não respeita fronteiras, classes sociais e qualquer outra forma de categorização que,
com tanta frequência, fundamentam lamentáveis discriminações.
4. A palavra de ordem é, portanto, união. É preciso haver, cada vez mais,
corresponsabilidade no enfrentamento deste desafio sanitário e social. Não se
vence uma pandemia isoladamente. Cada pessoa deve cuidar de si e, principalmente, do outro, que é irmão e irmã, com profundo respeito ao distanciamento social e atenção aos protocolos sanitários indicados pelas autoridades em
saúde.
- 45 -

5. Não podemos nos render à indiferença de alguns, negacionismos de
outros ou à tentação de nos aglomerarmos, permitindo que nos contaminemos
e nos tornemos instrumentos de contaminação, sofrimento e morte de outras
pessoas. Não deixemos que o cansaço e a desinformação nos levem a atitudes
irresponsáveis. Sejamos fortes! Permaneçamos firmes!
6. A vacina seja para todos. É uma questão de responsabilidade a rápida definição de estratégias para se começar imediatamente a vacinação, compreendida como fato social, não individual, para alcançar metas indicadas pelos epidemiologistas.
7. Justiça, solidariedade e inclusão são os principais critérios a serem seguidos no enfrentamento desta pandemia. Cada instituição e segmento da sociedade têm graves responsabilidades neste processo. Por isso, a Igreja Católica
assume seu compromisso de colaborar como força educativa e solidária rumo a
um novo estilo de vida.
8. A sociedade brasileira exige pronta união e atuação dos governantes,
nas diferentes esferas do poder, guiados pela ciência e sérias indicações dos
epidemiologistas, para que a vacinação comece urgentemente, pois, a cada
dia, vidas são perdidas para a pandemia, agravada também por seus impactos
econômico-sociais.
9. Especial atenção seja dedicada aos mais vulneráveis e pobres. É inaceitável e pouco inteligente que a vacina chegue mais rapidamente a alguns,
deixando a descoberto a maior parte da população.
10. O Papa Francisco, na Carta Encíclica Fratelli Tutti, ensina que a
palavra solidariedade expressa muito mais do que gestos esporádicos. “A solidariedade, no seu sentido mais profundo, é uma forma de fazer história” (Carta
Encíclica Fratelli Tutti, n. 116). A humanidade está adoecida pela pandemia e só
encontrará a cura se caminhar unida, adotando a solidariedade como princípio
que orienta as relações, para que todos tenham a oportunidade de se vacinar,
para que cada pessoa assuma a própria responsabilidade no cuidado com o seu
semelhante e com a Casa Comum.
11. Deus, que nos fez livres e corresponsáveis pela obra da Criação, pelo
cuidado uns dos outros, ajude-nos a aprender com as lições desta pandemia,
para que possamos superá-la e avançarmos na construção de um mundo mais
saudável, a partir da fraternidade e da solidariedade universal.
Brasília-DF, 6 de janeiro de 2021
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Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte (MG),
Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre (RS), Primeiro Vice-Presidente da CNBB
Dom Mário Antônio da Silva, Bispo de Roraima (RR)- Segundo Vice-Presidente da CNBB
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar da arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ), Secretário-geral da CNBB
Fonte: CNBB

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 convoca o “Ano de São José”
com a Carta apostólica “Patris corde –
Com coração de Pai”.
Pai amado, pai na ternura, na
obediência e no acolhimento; pai com
coragem criativa, trabalhador, sempre
na sombra: com estas palavras, o Papa
Francisco descreve São José. E o faz na
Carta apostólica “Patris corde – Com
coração de Pai”, publicada hoje por
ocasião dos 150 anos da declaração do
Esposo de Maria como Padroeiro da
Igreja Católica.
Com o decreto Quemadmodum
Deus, assinado em 8 de dezembro de
1870, o Beato Pio IX quis dar este título a São José. Para celebrar esta data, o Pontífice convocou um “Ano” especial
dedicado ao Pai putativo de Jesus a partir de hoje até 8 de dezembro de 2021.
Protagonismo sem paralelo
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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).
“Patris corde” 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).
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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”.
Na décima nota, “Patris corde” revela também um hábito da vida de Francisco: todos os dias, o Pontífice reza uma oração ao Esposo de Maria “tirada dum
livro francês de devoções, do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria”. Trata-se de uma oração que “expressa devoção e confiança” a São
José, mas também “certo desafio”, explica o Papa, porque se conclui com estas
palavras: “Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis
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junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o
vosso poder”. A Carta apostólica “Patris corde” é acompanhada da publicação do
Decreto da Penitenciaria Apostólica, que anuncia o “Ano de São José” especial
convocado pelo Papa e a relativa concessão do “dom de Indulgências especiais”.
Fonte: Vatican News, 08/12/2020

No Angelus, Papa anuncia Ano “Família Amoris laetitia”
A intenção do Pontífice
ao anunciar este Ano especial é “prosseguir o percurso
sinodal” que levou à publicação do documento. Com
efeito, Amoris laetitia é fruto
da XIV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos,
realizada de 4-25 de outubro
de 2015 sobre o tema “A vocação e a missão da família
na Igreja e no mundo contemporâneo”.
No Angelus do dia 27 de dezembro, dia em que a Igreja celebrou a Sagrada
Família, o Papa Francisco anunciou a convocação de um “Ano especial dedicado
à Família Amoris laetitia”, que será inaugurado em 19 de março de 2021, dia
de São José e quinto aniversário de publicação da Exortação Apostólica. O encerramento está marcado para junho de 2022. Será “um ano de reflexão” e uma
oportunidade para “aprofundar os conteúdos do documento”:
“Essas reflexões serão colocados à disposição das comunidades eclesiais
e das famílias para acompanhá-las em seu caminho. Desde agora, convido todos a aderir às iniciativas que serão promovidas ao longo do ano e que serão
coordenadas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. Confiemos à
Sagrada Família de Nazaré, em particular à São José, esposo e pai solícito, este
caminho com as famílias de todo o mundo.”
Família de Nazaré, modelo para todas as família do mundo
O Angelus deste domingo, também foi rezado na Biblioteca do Palácio
Apostólico, pois como Francisco havia explicado no Angelus na festa de Santo
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Estêvão, “devemos fazer assim, para evitar que as pessoas venham para a Praça”
e assim colaborar com as disposições dadas pelas Autoridades, “para ajudar a
todos nós a escapar desta pandemia.”
Dirigindo-se a quem o acompanhava pelos meios de comunicação, o Papa
chamou a atenção para o fato de que “o Filho de Deus quis ter necessidade, como
todas as crianças, do calor de uma família”, e precisamente por isso, “porque
é a família de Jesus, a de Nazaré é a família modelo, em que todas as famílias
do mundo podem encontrar o seu ponto de referência seguro e uma inspiração
segura. Em Nazaré brotou a primavera da vida humana do Filho de Deus, no
momento em que Ele foi concebido pela ação do Espírito Santo no seio virginal
de Maria.”
Família evangeliza com exemplo de vida
Jesus transcorreu sua infância com alegria na Casa de Nazaré, envolvido
“pela solicitude maternal de Maria e pela solicitude de José, em quem Jesus pôde
ver a ternura de Deus”.
Ao imitar a Sagrada Família, somos chamados a redescobrir o valor educativo do núcleo familiar: isso requer que seja fundado no amor que sempre
regenera as relações, abrindo horizontes de esperança. Em família se poderá
experimentar uma comunhão sincera quando ela é casa de oração, quando os
afetos são sérios, profundos, puros, quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana do viver é amenizada pela ternura recíproca e
pela serena adesão à vontade de Deus. Desta forma, a família se abre à alegria
que Deus dá a todos aqueles que sabem dar com alegria. Ao mesmo tempo,
encontra energia espiritual para se abrir ao exterior, aos outros, ao serviço dos
irmãos, à colaboração para a construção de um mundo sempre novo e melhor;
capaz, por isso, de ser portadora de estímulos positivos; a família evangeliza
com o exemplo de vida.
“Em família se poderá experimentar uma comunhão sincera quando ela é
casa de oração, quando os afetos são profundos e puros, quando o perdão prevalece sobre a discórdia, quando a dureza cotidiana do viver é amenizada pela
ternura recíproca e pela serena adesão à vontade de Deus.”
Com licença, perdão, obrigado
O Papa recordou que nas famílias existem problemas, que às vezes se briga, “mas somos humanos, somos fracos, e todos temos às vezes este fato que
brigamos em família”. Mas a recomendação, já feita em outras oportunidades, é
que não se acabe o dia sem fazer as pazes, pois “a guerra fria no dia seguinte é
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muito perigosa”. E lembrou as três palavras fundamentais para que o ambiente
em família seja bom: “com licença”, “perdão”, “obrigado”. “Não ser invasivos”,
agradecer sempre, pois “a gratidão é o sangue da alma nobre”, e depois pedir
perdão, das três, a palavra mais difícil de dizer.
Famílias, fermento de uma nova humanidade
E o exemplo de evangelizar com a família, continuou então Francisco, é
o chamado que nos é feito pela festa de hoje, que nos repropõe o ideal de amor
conjugal e familiar, assim como foi enfatizado na Exortação Apostólica Amoris
laetitia.
Ao concluir, o Papa pediu à Virgem Maria, que” faça com que as famílias
de todo o mundo fiquem cada vez mais fascinadas pelo ideal evangélico da Sagrada Família, para assim se tornar fermento de nova humanidade e de uma nova
solidariedade concreta e universal.”
A oração de Francisco pelas famílias marcadas pelas feridas da incompreensão e da divisão
Após rezar o Angelus, ao saudar as famílias, grupos e fiéis que acompanham pelos meios de comunicação, o Santo Padre dirigiu seu pensamento em
particular “às famílias que nos últimos meses perderam um familiar ou foram
provadas pelas consequências da pandemia. Penso também nos médicos, enfermeiras e todo o pessoal de saúde cujo grande empenho na linha de frente do
combate à propagação do vírus teve repercussões significativas na vida familiar”.
O Papa também confiou ao Senhor “todas as famílias, especialmente as
mais provadas pelas dificuldades da vida e pelas feridas da incompreensão e da
divisão. O Senhor, nascido em Belém, conceda a todas a serenidade e a força
para caminharem unidos no caminho do bem”.
Fonte: Vatican News, 27/12/2021

Papa Francisco na Carta sobre o Ano de São José: Os
Santos ajudam todos os fiéis «a tender à santidade e perfeição
do próprio estado». A sua vida é uma prova concreta de que é
possível viver o Evangelho.
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A Encíclica “Fratelli Tutti”
e a Campanha da Fraternidade 2021

Por Coletivo Leitor – site, acesso, 19/01/2021
Nestes tempos de pandemia, tempos tão diferentes, em que de forma inesperada nossas falsas seguranças ficaram expostas, o papa Francisco entregou aos
católicos e, por que não, a todas as pessoas, independentemente de suas crenças,
um novo documento: a encíclica “Fratelli Tutti – sobre a fraternidade e a amizade social”, tema que diz respeito a todos os seres humanos.
Nas palavras do papa Francisco,
Este novo documento não pretende resumir a doutrina sobre o amor fraterno, mas detém-se na sua dimensão universal, na sua abertura a todos. Entrego
esta encíclica social como humilde contribuição para a reflexão, a fim de que,
perante as várias formas atuais de eliminar ou ignorar os outros, sejamos capazes
de reagir com um novo sonho de fraternidade e amizade social que não se limite
a palavras. Embora a tenha escrito a partir das minhas convicções cristãs, que
me animam e nutrem, procurei fazê-lo de tal maneira que a reflexão se abra ao
diálogo com todas as pessoas de boa vontade. (F.T., p. 13)
As questões relacionadas nessa encíclica sempre estiveram entre as preocupações do papa Francisco, tanto que aparecem de maneira recorrente em diferentes situações, lugares ou reflexões do sumo pontífice. Um dos encontros que
teve com outras lideranças lhe despertou a vontade de escrever esse documento.
Foi o encontro com o grande imã Ahmad Al-Tayyeb, em Abu Dhabi. Não foi
apenas um encontro diplomático, mas sim uma reflexão feita em diálogo e de um
compromisso conjunto a partir do princípio de que todos os seres humanos foram por Deus criados com igualdade de direitos, deveres, na dignidade, e foram
chamados a conviver entre si como irmãos.
São Francisco de Assis, em seus conselhos aos irmãos, dirigia-se a eles
usando a expressão Fratelli Tutti, que dá nome à encíclica. Inspirada em um desses conselhos, destaca um convite ao amor que ultrapassa as barreiras do tempo
e do espaço geográfico, e nele declara feliz quem ama o outro, “o seu irmão,
tanto quando está longe, como quando está junto de si”.
Para ajudar a entender melhor a proposta da encíclica, o papa Francisco
propõe a reflexão sobre a parábola do “Bom Samaritano”, na qual várias pessoas
com funções importantes na sociedade passam e ignoram um homem que fora
assaltado e ferido, um homem “abandonado”. Somente um parou, cuidou dele e
lhe deu algo tão difícil de partilhar neste mundo apressado: o seu tempo. “Com
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os seus gestos, o bom samaritano fez ver que a existência de cada um de nós está
ligada à dos outros: a vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro.” (p. 42)
Enquanto caminhamos, tocamos nossas vidas, inevitavelmente nos deparamos com o homem ferido. Aliás, temos cada vez mais feridos. O pontífice
diz, ainda, que “a inclusão ou exclusão da pessoa ferida, que sofre na margem
da estrada, define todos os projetos econômicos, sociais, políticos e religiosos.
Diariamente enfrentamos a opção de sermos bons samaritanos ou transeuntes
indiferentes.”
Numa das tantas vezes em que Jesus foi testado pelos doutores da Lei, perguntaram-lhe o que deveria ser feito para herdar a vida eterna. Mesmo sabendo
que a lei dizia que se “deveria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo”, o homem questionou quem seria o “próximo”. Para explicar melhor, Jesus contou a parábola do homem que foi assaltado e abandonado
ferido, sem nada, em uma estrada. Um sacerdote passou por essa estrada, viu o
homem caído, mas seguiu adiante. Passou também um levita, importante membro da sociedade, que viu o homem, mas se foi pelo outro lado. Um samaritano,
habitante da Samaria, povo considerado impuro pelos judeus, também passou
por ali… e por ele teve compaixão. Parou, cuidou do homem, limpou as feridas e
o levou- até uma hospedaria. Deu dinheiro ao dono do lugar e pediu que cuidasse
dele. Terminada a história, Jesus fez o seguinte questionamento: qual dos três
fez-se mais próximo do homem que foi assaltado?
“Aproximar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, procurar entender-se, tudo
isso se resume em ‘dialogar’”. Para nos encontrarmos e nos ajudarmos, precisamos “dialogar”. A ausência de diálogo demonstra que não se está preocupado
com o bem comum, mas sim com as vantagens que o poder proporciona ou em
impor o próprio modo de pensar.
É como dizia o poeta: “A vida é a arte do encontro, embora haja tanto
desencontro na vida” (Vinicius de Moraes, “Samba da benção”). Como seres
humanos, desejamos nos encontrar, procurar pontos de contato, construir pontes,
planejar algo que envolva a todos. Isso é tão forte que se tornou uma aspiração
e um estilo de vida. A paz social é laboriosa, artesanal. Integrar, promover o encontro de realidades diferentes é muito difícil e lento, embora garanta uma paz
real e sólida. Faz-se necessário gerar processos de encontro capazes de formar
um povo que consiga “colecionar” as diferenças. Isso implica o hábito de reconhecer, ao outro, o direito de ser ele próprio e de ser diferente. A partir desse
reconhecimento que se tornou cultura, algo inerente ao povo, torna-se possível a
criação de um pacto social.
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O papa Francisco começou a escrever “Fratelli Tutti” em janeiro, sem ter
noção de que estaria por vir a pandemia causada pela COVID-19, que deixou
evidente a incapacidade de agir em conjunto, mas também fez recuperar e valorizar tantas pessoas comuns. Nesse mesmo período, coincidentemente, no Brasil
foi escolhido o tema da Campanha da Fraternidade para 2021: “Fraternidade e
Diálogo: compromisso de amor”. E será uma campanha ecumênica. Feliz coincidência.
Num contexto de polarização, individualismo e agressões, uma Campanha
da Fraternidade ecumênica demonstra, na prática, o compromisso com o diálogo, com as diferenças. O tema escolhido se propõe a reafirmar que as diferenças
nos enriquecem em vez de nos ameaçar.
Anualmente, a Igreja Católica no Brasil realiza a Campanha da Fraternidade durante os 40 dias que antecedem a Páscoa, período chamado de Quaresma.
Quaresma é um tempo em que os cristãos são convidados a se dedicar à conversão e à reflexão espiritual. A Campanha da Fraternidade é uma forma de contribuir e estimular essa reflexão, partindo sempre de situações concretas.
Como manter e estimular o diálogo em tempos tão incertos como os que
vivemos, caracterizados por conflitos, por afirmação e defesa de identidades, às
vezes através de violência, racismo, xenofobia e outras práticas de ódio? Eis a
grande motivação para a Campanha: convidar as comunidades de fé e as pessoas
de boa vontade a pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na
diversidade.
Quem ama está sempre aberto ao diálogo. “O diálogo confere identidade
ao amor cristão, não é apenas uma troca de ideias, de algum modo, é sempre um
intercâmbio de dons” (São João Paulo II).
Num mundo de muros e polarizações, somos chamados a edificar pontes
de fraternidade. O diálogo enquanto compromisso de amor é a certeza que nos
une e nos envia em missão. Nesse processo, a Literatura pode ser uma forte
aliada. Por isso, fizemos uma seleção de livros que mostram diferentes situações
alinhadas ao tema e ao lema da Campanha da Fraternidade 2021.

Papa Francisco na Carta sobre o Ano de São José: A grandeza
de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai
de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, «colocou-se
inteiramente ao serviço do plano salvífico».
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ANO FAMILIA
AMORIS LAETITIA
Para se reencantar com a
mensagem do Papa às famílias

Para celebrar o 5º aniversário da
Exortação Apostólica do Papa Francisco
a Alegria do Amor na família.
De 19/3/2021 a 22/6/2022,
encerramento do 10º Encontro
Mundial das Famílias, em Roma.

