Celebrações

ISSN 2176-2503

Dominicais da Palavra de Deus
PENTECOSTES
A FORÇA DO
ESPÍRITO SANTO
PARA
EVANGELIZAR
COM ALEGRIA

Maio
2021

Ano: 48

Nº 571

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
Av. Sete de Setembro, 1251
www.diocesedeerexim.org.br
E-mail: secretariado@diocesedeerexim.org.br
Fone/Fax: (54) 3522-3611
CEP 99709-298 - ERECHIM-RS
Redação: Pe. Antonio Valentini Neto

Leituras do mês de maio 2021
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,
sáb.:
At 13,44-52; Sl 97(98); Jo 14,7-14; ou prs. da memória de S. José: Gn 1,26-2,3 ou Cl 3,14-15.17.23-24; Sl
89(90); Mt 13,54-58; S. José Operário
02,

dom.: At 9,26-31; Sl 21(22); 1Jo 3,18-24; Jo 15,1-8; (Videira e Ramos);

03,

2ªf:

1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14;

5º da PÁSCOA-B

04,

3ªf:

At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a;

05,

4ªf:

At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8;

06,

5ªf:

At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11;

07,

6ªf:

At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17;

08,

sáb.:

At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21;

09,

dom.:

At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97(98); 1Jo 4,7-10; Jo 15,9-17 (Amor e Amigos);

10,

2ªf:

At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b (R.4a); Jo 15,26-16,4a;

11,

3ªf:

At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11;

12,

4ªf:

At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-15; S. Nereu e Sto. Aquiles; ou S. Pancrácio

13,

5ªf:

At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; ou próprias: Is 61,9-11; Sl 44(45); Lc 11, 27-28; N. Sra. de Fátima

14,

6ªf:

At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17;

15,

sáb.:

At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28;

16,

dom.:

At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mc 16,15-20;

17,

2ªf:

At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33;

18,

3ªf:

At 20,17-27; Sl 67(68); Jo 17,1-11a;

19,

4ªf:

At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19;

20,

5ªf:

At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26;

21,

6ªf:

At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19;

22,

sáb.:

At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25; Sta. Rita de Cássia

23,

dom.:

At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13-5; ou Gl 5,16-25; Jo 20,19-23;

24,

2ªf:

Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja

25,

3ªf:

Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31; S. Beda, o Venerável: ou S. Gregório VII, ou Sta. Maria Madalena de Pazzi

S. Filipe e S. Tiago Menor

6º da D. da PÁSCOA

S. Matias
ASCENSÃO DO SENHOR
S. João I
S. Bernardino de Sena

PENTECOSTES

26, 		 4ªf:

Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78(79); Mc 10,32-45;

27,

5ªf:

Eclo 42,15-26; Sl 32(33); Mc 10,46-52; 		

28,

6ªf:

Eclo 44,1.9-13; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b(R.4a); Mc 11,11-26;

29, 		

sáb.:

Eclo 51,17-27; Sl 18(19B); Mc 11,27-33; 			

30,

dom.:

Dt 4,32-34.39-40; Sl 32(33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20;

31,

2ªf:

Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.6b); Lc 1,39-56; Visitação de Nossa Senhora

01,

3ªf:

Tb 2,9-14; Sl 111(112); Mc 12,13-17; 			

S. Justino

02,

4ªf:.

Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24(25); Mc 12,18-27; 		

Ss. Marcelino e Pedro

03,

5ªf:

Ex 24,3-8; Sl 115(116); Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26;

04,

6ªf,

Tb 11,5-17; Sl 145(146); Mc 12,35-37;

S. Filipe Néri
Sto. Agostinho de Cantuária
S. Paulo VI
SANTÍSSIMA TRINDADE

SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO

05,

sáb.:

Tb 12,1.5-15.20; Tb 13,2.6.7.8 (R.2a); Mc 12,38-44;

06,

dom.:

Gn. 3,9-15; Sl 129(130); 2Cor 4,13-18-5,1; Mc 3,20-35; (Jesus em casa ensinando);
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S. Bonifácio
10º DTC-B

Mensagem do Papa Francisco para
o Dia Mundial das Comunicações Sociais

“‘Vem e verás’ (Jo 1, 46).
Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”
Queridos irmãos e irmãs!
O convite a «ir e ver»,
que acompanha os primeiros e
comovedores encontros de Jesus
com os discípulos, é também o
método de toda a comunicação
humana autêntica. Para poder
contar a verdade da vida que se
faz história (cf. Mensagem para
o LIV Dia Mundial das Comunicações Sociais, 24 de j aneiro de 2020), é
necessário sair da presunção cómoda do «já sabido» e mover-se, ir ver, estar
com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade, que nunca deixará
de nos surpreender em algum dos seus aspetos. «Abre, maravilhado, os olhos
ao que vires e deixa as tuas mãos cumular-se do vigor da seiva, de tal modo que
os outros possam, ao ler-te, tocar com as mãos o milagre palpitante da vida»:
aconselhava o Beato Manuel Lozano Garrido[1] aos seus colegas jornalistas. Por
isso, este ano, desejo dedicar a Mensagem à chamada a «ir e ver», como sugestão
para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta: tanto
na redação dum jornal como no mundo da web, tanto na pregação comum da
Igreja como na comunicação política ou social. «Vem e verás» foi o modo como
a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do rio
Jordão e do lago da Galileia.
Gastar as solas dos sapatos
Pensemos no grande tema da informação. Há já algum tempo que vozes
atentas se queixam do risco dum nivelamento em «jornais fotocópia» ou em
noticiários de televisão, rádio e websites que são substancialmente iguais, onde
os géneros da entrevista e da reportagem perdem espaço e qualidade em troca
duma informação pré-fabricada, «de palácio», autorreferencial, que cada vez
menos consegue intercetar a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, e
já não é capaz de individuar os fenómenos sociais mais graves nemas energias
positivas que se libertam da base da sociedade. A crise editorial corre o risco
de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos
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terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem «gastar a
sola dos sapatos», sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com
os próprios olhos determinadas situações. Mas, se não nos abrimos ao encontro,
permanecemos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas com
a capacidade que têm de nos apresentar uma realidade engrandecida onde nos
parece estar imersos. Todo o instrumento só é útil e válido, se nos impele a
ir e ver coisas que de contrário não chegaríamos a saber, se coloca em rede
conhecimentos que de contrário não circulariam, se consente encontro que de
contrário não teriam lugar.
Aqueles detalhes de crónica no Evangelho
Aos primeiros discípulos que querem conhecer Jesus, depois do seu
Batismo no rio Jordão, Ele responde: «Vinde e vereis» (Jo 1, 39), convidando-os
a permanecer em relação com Ele. Passado mais de meio século, quando João,
já muito idoso, escreve o seu Evangelho, recorda alguns detalhes «de crónica»
que revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua vida aquela
experiência: «era cerca da hora décima», observa ele! Isto é, as quatro horas da
tarde (cf. 1, 39). No dia seguinte (narra ainda João), Filipe informa Natanael do
encontro com o Messias. O seu amigo, porém, mostra-se cético: «De Nazaré
pode vir alguma coisa boa?» Filipe não procura convencê-lo com raciocínios,
mas diz-lhe: «vem e verás» (cf. 1, 45-46). Natanael vai e vê, e a partir daquele
momento a sua vida muda. A fé cristã começa assim; e comunica-se assim: com
um conhecimento direto, nascido da experiência, e não por ouvir dizer. «Já não é
pelas tuas palavras que acreditamos; nós próprios ouvimos…»: dizem as pessoas
à Samaritana, depois de Jesus Se ter demorado na sua aldeia (cf. Jo 4, 39-42).
O método «vem e verás» é o mais simples para se conhecer uma realidade; é a
verificação mais honesta de qualquer anúncio, porque, para conhecer, é preciso
encontrar, permitir à pessoa que tenho à minha frente que me fale, deixar que o
seu testemunho chegue até mim.
Agradecimento pela coragem de muitos jornalistas
O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a capacidade
de ir aonde mais ninguém vai: mover-se com desejo de ver. Uma curiosidade,
uma abertura, uma paixão. Temos que agradecer à coragem e determinação de
tantos profissionais (jornalistas, operadores de câmara, editores, cineastas que
trabalham muitas vezes sob grandes riscos), se hoje conhecemos, por exemplo, a
difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se muitos
abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação foram denunciados, se
muitas guerras esquecidas foram noticiadas. Seria uma perda não só para a
-4-

continua na página 42

Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo da Páscoa – 02.05.2021

- Ramos frutuosos da videira verdadeira, Cristo Ressuscitado
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 252) Ref. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia! ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus Pai, o amor e a paz de Cristo, que nos enriquece
com os dons do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (Apontando para o Círio) Bendito sejais, ó Deus uno e trino, pela libertação que nos
concedeis em vosso Filho Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, cuja luz brilha nas
trevas mostrando-nos o caminho para vós, simbolizada na chama do Círio Pascal!
A. (Nº 267) Luz radiante, luz da alegria, /:luz da glória, Cristo Jesus!:/
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Membros da Igreja, comunidade do discípulos missionários de Cristo, a videira
verdadeira, devemos dar abundantes frutos de vida nova. Permanecendo N’Ele, crescemos na fé, fortalecemos a comunidade e a ajudamos a não se fechar sobre si mesma
para irradiar a luz pascal na sociedade que sofre as consequências da pandemia.
D. (...mês de Maria – oração em família / Dia de oração pelas vocações e da partilha
/ perseverança dos nossos seminaristas ... )
Pedido de perdão
D. Nos momentos mais críticos de crises, como a da pandemia, mais urgente a colaboração de todos na observância dos protocolos sanitários. Esta é uma exigência
também da fé batismal que deve ser testemunhada em frutos de vida fraterna, de
justiça, de cuidados de uns pelos outros e de todos pela casa comum. Conscientes
deste compromisso, peçamos a Deus perdão de nossas faltas e a graça da fidelidade.
L. Senhor, que acolheis a todos na comunidade cristã, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que nos unis a vós como ramos ao tronco, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos purificais com vossa Palavra para produzirmos sempre mais frutos de justiça, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas alturas e paz na terra ....
D. OREMOS. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como

filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a
herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º. da Páscoa, B, Paulinas-Paulus, p. 519-522)
Anim.: Os discípulos missionários de Cristo, como ramos da videira que Ele é, são
chamados a formar comunidades acolhedoras no amor, seguindo seus mandamentos e dando frutos de paz e justiça.
1ª Leitura: At 9,26-31
Salmo 21(22)
S. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia!
A. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia!
S. 1. - Sois meu louvor em meio à grande assembleia;* cumpro meus votos ante
aqueles que vos temem! = Vossos pobres vão comer e saciar-se,+ e os que procuram o Senhor o louvarão:* “Seus corações tenham a vida para sempre!”
2. - Lembrem-se disso os confins de toda a terra,* para que voltem ao Senhor e se convertam, - e se prostrem, adorando, diante dele* todos os povos e as famílias das nações. - Somente a ele adorarão os poderosos,* e os que voltam para o pó o louvarão.
3. - Para ele há de viver a minha alma,* toda a minha descendência há de servi-lo; às futuras gerações anunciará* o poder e a justiça do Senhor; - ao povo novo que
há de vir, ela dirá:* “Eis a obra que o Senhor realizou!”
2ª Leitura: 1Jo 3,18-24
S. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o Senhor; quem em mim permanece,
esse dá muito fruto.
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 15,1-8
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Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Estamos vivendo o Jubileu de ouro de nossa diocese, o Ano de São José e da
família. A Diocese de Erexim completa 50 anos de existência, são “50 anos a serviço
da fé e da vida” por isso pedimos: “Caminha conosco, Senhor”.
No Evangelho deste 5º Domingo da Páscoa, Jesus compara o povo a uma videira, a uma parreira, da qual ele é o tronco, nós os ramos e Deus Pai, o agricultor.
Tudo o que o agricultor quer é ver a sua plantação crescendo, cheia de vida e, principalmente, dando muitos frutos.
Fomos criados por Deus com muitas e diferentes capacidades. Ao nos comparar com os ramos de uma parreira Jesus nos convida a produzirmos frutos de paz,
justiça, amor, solidariedade. Devemos produzir vida e esperança.
Uma das coisas fundamentais para produzirmos bons e abundantes frutos é permanecermos unidos ao tronco que é Jesus. Temos um ótimo agricultor, Deus Pai; um
tronco de excelente qualidade, Jesus! E nós como ramos estamos produzindo bem?
Aceitamos as “podas” que precisam ser feitas para produzirmos mais e melhor?
No Evangelho de hoje, Jesus repete por 8 vezes a palavra “permanecer”. Para
nós, os ramos, é vital permanecer unidos ao amor de Deus. A nossa vida cristã depende dessa união. A Igreja só se entende como uma comunidade que se esforça por
viver em comunhão com Deus e com o próximo.
Portanto, enquanto estivermos unidos à videira, que é Jesus, teremos maior
vigor na vivência cristã. Separados dele, nossa fé não sobrevive. Quando nos esforçamos em ficar unidos ao tronco, que é Cristo, a seiva da vida divina, que é a graça,
pode livremente circular em nós. Os cachos de uva não nascem do tronco, mas dos
ramos. Porém, os ramos só produzem se estiverem ligados ao tronco.
A videira é uma planta que precisa de muitos cuidados. Todos os anos ela deve
ser podada. A videira não produz uvas para si mesma, mas para os outros. O ramo
encontra sua realização e satisfação produzindo uvas para os outros. Um ramo não
tem vida independente. Sua vitalidade depende da seiva que recebe do tronco.
Portanto, o Evangelho de hoje apresenta a dupla missão do cristão: permanecer em Jesus e produzir bons frutos. Num mundo de tanto individualismo, Jesus nos
convida a permanecermos unidos a Ele. Unidos e vivificados pelo tronco, os ramos
são chamados a dar fruto. Mas para produzirmos mais e bons frutos precisamos
podar em nós o egoísmo, o ódio, a inveja e a indiferença.
Assim como o ramo, quando separado do tronco, seca, morre, também a nossa
fé não sobrevive quando nos afastamos de Deus e da comunidade cristã. Que neste
mês dedicado a Maria nos deixemos abraçar pela ternura de Deus. Que o padroeiro
de nossa diocese, São José, interceda pelas nossas famílias e comunidades e por toda
nossa Igreja Diocesana! Que o Bom Deus vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão de fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei ...
Oração dos fiéis
D. Permanecendo em Cristo e guardarmos sua Palavra, conforme nos o evangelho
de hoje, o Pai nos concederá tudo o que lhe pedirmos. Confiantes em sua promessa, façamos nossos pedidos.
A. Pelo Cristo vitorioso, ouvi-nos, ó Pai!
L. 1. Para permanecermos sempre unidos a Cristo e entre nós a fim de produzirmos
abundantes frutos de justiça e de fraternidade, nós vos pedimos:
2. Para podermos acolher as provações da vida como oportunidades de crescimento e de
purificação a fim de conformar-nos melhor ao vosso projeto de amor, nós vos pedimos:
3. Para que todos os trabalhadores, lembrados seu dia neste sábado, sejam devidamente reconhecidos e possam viver do que realizam, nós vos pedimos:
4. Para que nós possamos reconhecer em São José, trabalhador que “passa despercebido”, “um intercessor, um amparo e um guia nos momentos de dificuldades
como as da pandemia, nós vos pedimos:
5. Pelos médicos, enfermeiros e servidores dos hospitais não sejam afetados pelas
doenças contagiosas, especialmente a decorrente da Covid-19, nós vos pedimos:
6. ...
D. (---motiva oração vocacional)
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.: Apresentemos a Deus os frutos de nossa união com seu Filho Jesus.
A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus elevo....
D. Ó Deus, que, pela graça desta celebração, nos fazeis participar de vossa única e
suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis
por toda a vida. 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!.
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A. É nosso dever e salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em
nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho que nos conduz até vós.
A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua promessa na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela
celebração da ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu
Corpo, também conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos
e bendizemos.
A. (cantando) Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Que vosso Espírito, ó Deus, nos conserve na comunhão fraterna a fim de sermos
dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser construtores
de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, tão dividida e marcada pela violência.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Mantende-nos também sob a proteção da Virgem Maria, de São José, seu esposo
e dos santos e santas, para que, seguindo seu exemplo, cheguemos à glória deles
junto de Vós.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas
as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa ______,
nosso bispo __________ e todos os ministros ordenados e ministros leigos.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos de
fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas
recentemente...). Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também
participarmos plenamente da vossa glória.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa
súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de
filhos, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
Rito de Comunhão Eucarística
D. (--- motiva o Pai nosso....ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca no
altar...)
Anim.: Dando-se a nós em alimento, Cristo sustenta nossa união com Ele, para
comprovarmos nossa fé com boas obras.
A. (Nº 297) Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor...
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D. OREMOS Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei

passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos
vossos mistérios. 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 / superação da pandemia Covid-19 /prática da devoção
a Maria e oração em família / Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José
e da Família Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromissos)
Anim. O trabalho cuidadoso de muitos trabalhadores rurais no cultivo de parreiras
tem como fruto uva abundante e saborosa. Saibamos corresponder ao cuidado
divino por nós para produziremos muitos e bons frutos como ramos da videira que
é Cristo.
A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor. Hoje quero
conﬁrmar, conﬁrmar minha vocação.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos conceda viver continuamente os sacramentos pascais e desejar ardentemente os bens futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais renascestes, sejais levados por vossas obras a uma vida nova. E que vos abençoe Deus
clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, reunião do Cons. de Presbíteros, no Centro Dioc.; 19h, reunião
da Coord. ampliada da Ação Evang., no Centro Dioc.
- Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede par. Santa Luzia, Bairro
Atlântico, Erechim.
- Sexta-feira, 19h, Dom Adimir, missa com crismas na igreja N. Sra. Aparecida, Par.
S. Francisco de Assis, Bairro Progresso, Erechim.
- Domingo, 6º de Páscoa – 09h, Dom Adimir, missa na Par. S. Cristóvão, comemorativa aos 40 anos da mesma.
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A Palavra de Deus, também neste quinto Domingo de Páscoa, continua a
indicar-nos o caminho e as condições para sermos comunidade do Senhor Ressuscitado. Domingo passado foi realçada a relação entre o crente e Jesus Bom
Pastor. Hoje o Evangelho propõe-nos o momento no qual Jesus se apresenta como
a verdadeira videira e convida-nos a permanecer unidos a Ele a fim de dar muito
fruto (cf. Jo 15, 1-8). ... Esta relação é o segredo da vida cristã e o evangelista João
expressa-a com o verbo “permanecer”, que no trecho de hoje é repetido sete vezes.
“Permanecei em mim”, diz o Senhor.
Trata-se de permanecer com o Senhor para encontrar a coragem de sair de
nós mesmos, dos nossos confortos, dos nossos espaços limitados e protegidos, para
nos adentrarmos no mar aberto das necessidades dos outros e dar amplo respiro ao
nosso testemunho cristão no mundo. ... Com efeito, um dos frutos mais maduros
que surge da comunhão com Cristo é o compromisso de caridade para com o próximo, amando os irmãos com abnegação de si, até às últimas consequências, como
Jesus nos amou. Ele é para nós a videira da qual absorvemos a linfa (seiva), ou seja,
a “vida” para levar à sociedade uma maneira diversa de viver e de se comprometer, que ponha no primeiro lugar os últimos. (Papa Francisco, oração do Anjo do
Senhor, 29/4/2018)
Leituras da semana:
dia 03, 2ªf, S. Filipe e S. Tiago Menor: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14; dia 04,
3ªf: At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a; dia 05, 4ªf: At 15,1-6; Sl 121(122);
Jo 15,1-8; dia 06, 5ªf: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11; dia 07, 6ªf: At 15,22-31;
Sl 56(57); Jo 15,12-17; dia 08, sáb.: At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21; dia 09,
dom.: 6º da PÁSCOA. At 10,25-26.34-35.44-48; Sl 97(98); 1Jo 4,7-10; Jo 15,917; (Amor e Amigos).

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
6º Domingo da Páscoa – 09.05.2021

- A prática do amor, mandamento de Cristo: criar fraternidade, servir aos outros
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 262) Ref. Alegrai-vos sempre no Senhor! ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, para quem é agradável
toda pessoa que pratica a justiça, a paz de Cristo que nos
convida a permanecer em seu amor, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Apontando para o Círio Pascal): Bendigamos a Deus que, em seu Filho Jesus Cristo, nos revela seu amor sem limites e pela luz radiante de sua Ressurreição gloriosa, simbolizada no Círio pascal.
A. (Nº 257) Ref. /:O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!:/
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Reunidos para celebrar o amor de Deus, renovamos nosso compromisso de
amar a todos, sem distinção de nenhum tipo, pois só assim testemunhamos que
somos discípulos e amigos de seu Filho Jesus, que nos revelou o que recebeu do
Pai e nos escolheu para darmos frutos que permaneçam.
D. (...Dia das Mães / reunião dos padres, terça-feira; dia mariano e vocacional no
Santuário N. Sra. de Fátima, quinta-feira / ... )
Pedido de perdão
D. Deus Pai tanto nos amou que nos enviou seu Filho para nos salvar. Mas nós nem
sempre lhe correspondemos e assim não produzimos os bons frutos que espera de
nós. Invoquemos, pois, sua misericórdia para sermos perdoados e participar mais
dignamente desta celebração litúrgica.
(Nº 688) S. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós
S. Ó Cristo, que nos ediﬁcais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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S. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
(Nº 720) 1. Glória a Deus Pai eu canto porque ...
D. OREMOS. Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de

júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda
sempre aos mistérios que recordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de Páscoa, B, Paulinas-Paulus, p. 523-526)
Anim. Pela prática do amor, temos a vida de Deus e comprovamos ser discípulos
amigos de Cristo, seu Filho.
1ª Leitura: At 10,25-26.34-35.44-48
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro, caiu a
seus pés e se prostrou. Mas Pedro levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu também
sou apenas um homem”. Então, Pedro tomou a palavra e disse: “De fato, estou
compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele
aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Pedro estava ainda falando, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os
que ouviam a palavra. Os fiéis de origem judaica, que tinham vindo com Pedro,
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os pagãos. Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas
estranhas. Então Pedro falou: “Podemos, por acaso, negar a água do batismo a
estas pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo?” E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse
alguns dias com eles. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor fez conhecer a salvação / e revelou sua justiça às nações.
A. O Senhor fez conhecer a salvação / e revelou sua justiça às nações.
S. 1. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* porque ele fez prodígios! - Sua mão
e o seu braço forte e santo* alcançaram-lhe a vitória.
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2. - O Senhor fez conhecer a salvação* e às nações, sua justiça; - recordou o seu
amor sempre fiel* pela casa de Israel.
3. - Os confins do universo contemplaram* a salvação do nosso Deus. - Aclamai o
Senhor Deus, ó terra inteira,* alegrai-vos e exultai!
2ª Leitura: 1Jo 4,7-10
A. Aleluia...
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós
viremos.
A. Aleluia.....
Evangelho: Jo 15,9-17
Mensagem da Palavra de Deus
Queridos irmãos e irmãs desta Comunidade de ________________________
Neste Ano de São José e da família, celebrando o Jubileu de ouro de nossa
Diocese e vivendo as alegrias da festa da Páscoa, nos reunimos para fortalecer nossa
fé e nossa vida comunitária.
O Evangelho de hoje nos mostra Jesus deixando suas últimas recomendações
antes da Ascensão, antes de voltar para o Pai. As palavras de Jesus soam como um
“testamento final”. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos vão continuar no mundo a sua missão.
Jesus resume toda sua vida no mandamento do amor. Não ensina uma teoria. Num tempo de muitas distâncias entre as pessoas, Jesus estabelece uma nova
relação com seus discípulos. Não uma relação de submissão, mas de amigos que
se ajudam mutuamente. A partir da amizade, estabelece um novo jeito de ser e de
crescer na fé. Então, seguir Jesus requer especializar-se na vivência do amor. O que
identifica o cristão é justamente a capacidade de vivenciar o amor em forma de doação e de serviço.
O amor é a essência do cristianismo e o testemunho mais forte que um cristão
pode dar. O mundo nem sempre entende e promove o mandamento do amor. É mais
fácil perceber sinais de ódio, rancor e vingança, no cotidiano das relações humanas.
Necessitamos voltar-nos para Deus, pois somente em Deus entenderemos o significado do amor.
Jesus fala do amor e da amizade. Ele nos quer próximos e cultiva conosco laços de amizade que o tempo não apagará jamais. Para Jesus, a amizade é a expressão
máxima do amor. As pessoas amigas precisam cultivar sua amizade; com Jesus, isso
é feito através da oração e do serviço ao próximo.
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Comovente e impressionante é a insistência com que Jesus recomenda aos
discípulos o amor mútuo. Pertencer à comunidade dos “amigos de Jesus” é aceitar o
convite que ele nos faz para colaborar na missão de eliminar o sofrimento, o egoísmo, a miséria, a injustiça, a corrupção. Ser “amigos de Jesus” é colaborar na missão
de ser mensageiro da paz, da justiça, da reconciliação e da esperança.
Celebramos hoje, com alegria e gratidão, o Dia das Mães. Uma data que é carregada de ternura e de bondade. Ser mãe é assumir perante Deus o dom da criação,
da doação e do amor incondicional. Ser mãe e encarnar a divindade na Terra. Não
podemos esquecer aquelas que têm muito do jeito de Deus amar, que são as nossas
mães. Para elas, para as nossas famílias pedimos, no dia de hoje, uma bênção especial. Que o bom Deus abençoe a todos e de modo especial nossas mães!
								 Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão de fé
(Nº 755) S. Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e
invisíveis./
S. Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os séculos:/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao
Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou
pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./
S. Também por nós, por nós
A. foi cruciﬁcado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao
terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus,
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para julgar
os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá ﬁm./
S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é
adorado e gloriﬁcado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./ Professo um só batismo para a remissão
dos pecados./
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S. E espero a ressurreição
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir./ Amém!
Amém!
Preces dos fiéis
D. Apresentemos nossas preces a Deus Pai no espírito de oração de nossas mães,
pela intercessão de Maria, a Mãe da Igreja e nossa Mãe, e em nome de seu Filho
Jesus.
A. Escutai-nos, ó Pai, por Maria, nossa Mãe.
L. 1. Para que todos os discriminados e perseguidos por causa da fé permaneçam
firmes em sua prática religiosa e cultivem a misericórdia com todos, nós vos pedimos:
2. Para evitarmos qualquer forma de discriminação e vivermos relações pacíficas e
harmoniosas na comunidade cristã e na sociedade, nós vos pedimos:
3. Para comprovarmos nosso seguimento a Cristo pela prática do seu mandamento
do amor, nós vos pedimos:
4. Para sermos solícitos com os que mais sofrem as consequências da pandemia e
para combatermos outros vírus da sociedade, nós vos pedimos:
5. Para que nossas famílias cultivem a fé, a união, o acolhimento e a solidariedade,
nós vos pedimos:
6. Para que nossas mães falecidas tenham de vós a recompensa prometida e as que
estão conosco, vossa força na sua missão, nós vos pedimos:
7. ...
D. Ó Deus, nosso Pai misericordioso, concedei-nos a graça de realizarmos frutos
que permaneçam e assim possamos contar sempre com vosso auxílio, conforme a
promessa de vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Em nosso rito de oferta apresentemos a Deus a vida, a presença e a dedicação
de nossas mães.
A. (Nº 443) Ref. Não se deve dizer nada posso
D. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces nesta celebração de vossa santa

Palavra, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada
vez melhor aos dons do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque pela morte e ressurreição de vosso Filho
nos libertastes do pecado e nos destes vida nova.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque pela morte e ressurreição de Cristo fizestes renascer para nós a esperança da glória eterna.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
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. (De pé – ministro busca as hóstias no sacrário e coloca no 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...
Anim.: Em seu amor infinito, Cristo se oferece a nós como alimento na Ceia Eucarística, para fortalecer sempre mais o amor que nos une a Ele.
A. (Nº 290) 1. Tanta gente vai andando na procura ...
D. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, pela ressurreição de Cristo,

nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal,
e infundi em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa
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Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese e do mundo / Vocações / superação da pandemia Covid-19 / Mães vivas e
falecidas / reunião dos padres, terça-feira / Ano jubilar de ouro da Diocese..../
Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromissos)
Anim. Porque nos ama, Jesus nos revelou os mistérios divinos. Para correspondemos ao seu amor, devemos amar-nos uns aos outros.
A. (Nº 301) Ref. Com amor inﬁnito vos amei, diz o Senhor! Com amor sincero
amareis, amigos meus.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus vos enriqueça com seus dons e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas de sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade
e inflamando-vos de amor por todos. Que vos abençoe, pois, Deus onipotente e
compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
D. A paz de Cristo Ressuscitado seja a alegria de vosso viver; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes (a confirmar):
Segunda-feira, 18h30, reunião do Cons. Ec. no Centro Dioc. / - Terça-feira, 08h30,
reunião dos padres no Centro Dioc. (ou no Seminário N. Sra. de Fátima). / - Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial S. Luiz Gonzaga,
Gaurama. / - Quinta-feira, Dia mariano e voc. no Sant. N. Sra. de Fátima no ano
jubilar de ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, oração do Angelus às
11h50, terço e missa às 14h e às 18h30. / - Sexta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede par. S. João Batista, Marcelino Ramos; 14h30, tarde de oração
do Ap. da Or. para as Par. de Erechim, na ig. Sta. Luzia, Bairro Atlântico. / - Sábado, de manhã, no Seminário de Fátima, encontro de formação com assessores/as
dos coroinhas. / - Domingo – ASCENSÃO DO SENHOR – Início da semana de
oração pela unidade cristã / 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais / Aniversário natalício de Dom Adimir (1966); missa com crismas na com. Santo André
Bobola, Centenário, Par. N. Sra. do Monte Claro, Áurea.
Leituras da semana:
dia 10, 2ªf: At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b (R.4a); Jo 15,26-16,4a; /dia 11,
3ªf: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11; / dia 12, 4ªf: S. Nereu e Sto. Aquiles; ou
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S. Pancrácio: At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-15;
dia 13, 5ªf, N. Sra. de Fátima: MFac. At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20; N: Is 61,911; Sl 44(45); Lc 11, 27-28; dia 14, 6ªf, S. Matias: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113);
Jo 15,9-17; dia 15, sáb.: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28; dia 16, dom., ASCENSÃO DO SENHOR: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23; Mc 16,15-20.
“Permanecer no amor de Jesus”
Neste tempo pascal a Palavra de Deus continua a indicar-nos estilos de vida
coerentes para sermos a comunidade do Ressuscitado. Entre eles, permanecer no
amor de Jesus. ... é a condição para fazer com que o nosso amor não perca pelo caminho o seu fervor e a sua audácia. Também nós, como Jesus e n’Ele, ... permanecer
neste amor, procurando não nos separarmos dele com o egoísmo e com o pecado. É
um programa exigente mas não impossível.
É importante tomar consciência de que o amor de Cristo não é um sentimento
superficial, não, é uma atitude fundamental do coração, que se manifesta vivendo
como Ele quer. Jesus afirma: “Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis
no meu amor; do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai,
e permaneço no seu amor” (v. 10). O amor realiza-se na vida de cada dia, nas atitudes, nas ações ... O amor é concreto, todos os dias. Jesus pede-nos para observar os
seus mandamentos, que se resumem nisto: “que vos ameis uns aos outros como eu
vos ‘amei” (v. 12).
Várias vezes Jesus indicou o outro que devemos amar, não por palavras, mas
por obras.... quem quer que ele seja e qual for a situação em que se encontra, começando por quem está próximo de mim na família, na comunidade, no trabalho, na
escola... (Papa Francisco, oração do Anjo do Senhor, 06/5/2018)
(Nº 311) Ref./:Não ﬁqueis tristes, eu vou partir. Eu vou partir, mas voltarei.:/
1. Vou preparar-vos um lugar, não ﬁqueis tristes, tende fé.
2. Vou enviar-vos o Espírito, que vos dará toda a verdade.
3. Sereis as minhas testemunhas, para que todos me conheçam.

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
Solenidade da Ascensão do Senhor – 16.05.2021

- Em sua Ascensão, Cristo transmite o mandato missionário, na esperança de
participarmos de sua divindade.
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
S./A. (Nº 260) 1. O Cristo está vivo! Aleluia! ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a alegria, a paz e a vida de Cristo ressuscitado, que passa
deste mundo para o Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (Indicando para o Círio pascal:) Nós vos bendizemos, ó Deus Pai, porque pela
paixão e morte de Vosso Filho o fizestes entrar na vossa glória e o colocastes à
vossa direita. Nós vos bendizemos porque, glorificado, ele continua a caminhar
conosco, qual coluna resplandecente a nos conduzir para Vós, simbolizada neste
círio pascal.
A. (Nº 258) Ref. Cristo venceu, aleluia! Ressuscitou, aleluia! O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia!
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Após concluir fielmente sua missão, Cristo “subiu aos céus”, mas continua
conosco até o fim dos tempos, confiando-nos a missão de anunciá-lo a todos os
povos, como celebramos nesta solenidade da sua Ascensão, com o Dia Mundial
dos Meios de Comunicação Social.
D. (...aniversário natalício de Dom Adimir (1966), neste domingo / novena de Pentecostes / Semana de Oração pela Unidade Cristã - “Permanecei no meu amor e
produzireis muitos frutos (Jo 15,5-9) - em Erechim, encontro na igreja Espírito
Santo, sexta-feira, às 19h30 –” / 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais
- “‘Vem e verás’ [Jo 1, 46]. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e
como são”/ ...)
Pedido de perdão
D. Retornando ao Pai, mas permanecendo sempre conosco, Cristo nos confia a missão de anunciar e testemunhar sua vitória sobre a morte e o pecado. Vivendo-a
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com fidelidade, participaremos de sua glória na eternidade. Porque nem sempre
lhe somos fiéis, invoquemos a misericórdia divina.
L. Senhor, que, subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós
louvam, Rei celeste, os que foram libertados.
B. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos.
A. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, vós de Deus, Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai.
B. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor.
A/B.Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito divino, de
Deus Pai no esplendor.
D. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa

vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória.

PNSrJC.
A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do Senhor, B, Paulinas-Paulus, p. 527-532)
Anim. Em sua Ascensão ao céu, Cristo transmite sua missão aos discípulos, anunciar a Boa Nova da Salvação a todos os povos.
1ª Leitura: At 1,1-11
Salmo: Sl 46(47)
S. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque
da trombeta.
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A. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao
toque da trombeta.
S. 1. - Povos todos do universo, batei palmas,* gritai a Deus aclamações de alegria!
- Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o soberano que domina toda a
terra.
2. - Por entre aclamações Deus se elevou,* o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa,* salmodiai ao som da harpa ao nosso
Rei!
3. - Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,* ao som da harpa acompanhai os
seus louvores! - Deus reina sobre todas as nações,* está sentado no seu trono glorioso.
2ª Leitura: Ef 1,17-23
S. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Ide ao mundo, ensinai a todos os povos; convosco estarei, todos os dias, até o fim
dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia...
Evangelho: Mc 16,15-20
Mensagem da Palavra de Deus
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade _______________________
Nossa Igreja diocesana celebra seu jubileu. “50 anos a serviço da fé e da
vida”, “Caminha conosco Senhor”. A celebração do jubileu nos faz agradecer a
Deus pela história construída por tantas pessoas ao longo destes 50 anos. O jubileu
nos faz pensar na missão que Jesus deixou aos seus discípulos e a cada um de nós
no momento que subiu ao céu.
A Igreja celebra, neste domingo, a Solenidade da Ascensão do Senhor. Os
últimos momentos de Jesus junto aos seus discípulos. A vida terrena de Jesus não
termina com a sua morte na cruz, mas com a Ascensão aos céus. O destino final de
Jesus é o nosso também. Nossa última e definitiva morada não é aqui na terra, mas
no céu.
Após sua morte e ressurreição gloriosa, Jesus reúne novamente os apóstolos,
confirma-os na fé e os encoraja para continuarem firmes como discípulos dele. Em
seguida, os envia como missionários ao mundo, para anunciarem o Evangelho a
toda criatura. A missão de Jesus tornou-se a de sua Igreja.
A primeira leitura nos mostra Jesus se despedindo dos discípulos e subindo
ao céu. Enquanto Jesus subia ao céu, os discípulos ficaram olhando para o infinito.
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Uma voz confirma que chegou o tempo da missão. Agora cabe aos discípulos, à
comunidade dar continuidade à missão de Jesus.
A Ascensão de Jesus não deve ser entendida como uma partida ou uma despedida. Jesus não se ausenta, apenas vai ter outro tipo de presença. A missão de Jesus
continua viva na ação dos discípulos e na vida das comunidades. A Ascensão é para
Jesus o coroamento de sua missão terrena e garante para as criaturas um destino
eterno. Jesus elevado ao céu é a imagem da humanidade divinizada.
Antes de partir, Jesus confiou aos seus discípulos a responsabilidade de continuar a sua missão. Não há fronteiras, não há limites: envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos e não apenas para alguns. O Senhor procura a todos,
quer que todos sintam o calor da sua misericórdia e do seu amor. Assim, com a
Ascensão, Cristo inaugura uma nova forma de estar junto aos seus, à sua Igreja, a
todos nós. Desde a Ascensão até o fim dos tempos, a Igreja deve ser missionária.
Quanto aos discípulos, eles não podem ficar, passivamente, a olhar para o céu; não
podem ficar acomodados, agora, são eles que devem continuar a missão de Jesus.
Quando o Senhor vier, ele deve encontrar-nos ativos, vigilantes, fazendo o
bem. Deve encontrar-nos anunciando sua boa Nova de vida e salvação. Neste Dia
Mundial das Comunicações Sociais, não queremos ser comunicadores e anunciadores de falsas notícias, mas que possamos comunicar esperança e Verdade. “Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”.
Vivamos a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos tendo presente o
pedido de Jesus “Permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos”. Que Deus
vos abençoe e proteja!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão de fé
A./B. (Nº 754/ B) Creio, creio, creio, Senhor, mas aumentai meu ardor, minha fé!
A. 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;/
B. 2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado,
morto e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,/
A. 3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde
há de vir a julgar/ os vivos e os mortos./
B. 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./
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Prece dos fiéis
D. Como os discípulos reunidos com Maria à espera da vinda do Espírito Santo,
na novena do Pentecostes e na Semana de Oração pela Unidade Cristã, dirijamos
nossas preces a Deus Pai.
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja realize com fidelidade e ardor sempre renovado a missão recebida de Cristo de anunciar a Boa Nova da Salvação a todos os povos, nós vos pedimos:
2. Para que nossa Diocese, no seu ano jubilar de ouro, tenha a participação de todos
na realização do objetivo de evangelizar e ser Igreja de comunhão e participação,
nós vos pedimos:
3. Para utilizarmos sempre mais os diversos Meios de Comunicação para evangelizar e construir relações fraternas e não muros que dividem, nós vos pedimos:
4. Para que as Igrejas Cristãs busquem sempre a unidade desejada por Cristo e trabalhem em conjunto pela harmonia entre os povos, nós vos pedimos:
5. Para que nosso Bispo Dom Adimir, de aniversário natalício neste domingo, tenha
sempre saúde e a luz do vosso Espírito em seu ministério episcopal em nossa Diocese, nós vos pedimos:
6. ...
D. Na mensagem para este Dia Mundial das Comunicações nosso Papa Francisco
fala da importância de comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são e
conclui com a oração que faremos juntos: Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos,
A. e partir à procura da verdade.
D. Ensinai-nos a ir e ver, ensinai-nos a ouvir,
A. a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas.
D. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
A. a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não
nos distrairmos com o supérfluo,
D. a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade.
A. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nosso rito de oferta, incluamos as iniciativas pela unidade cristã e o
esforço dos comunicadores, especialmente neste tempo de pandemia, por uma
informação verdadeira e que favoreça a boa convivência.
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor.....
D. Ó Deus, nós vos apresentamos nossos dons na celebração da admirável ascensão
do vosso Filho. Concedei, por esta nossa liturgia, que nos elevemos com ele até a
pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável ascensão de
vosso Filho ao céu, mas também porque continua andando conosco, como caminho que nos conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.
A. 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 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.
Rito da Comunhão Eucarística
D. 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.: Participando do mesmo e único Pão da Vida, devemos buscar sempre a unidade fraterna com todos os discípulos e discípulas de Cristo.
A. (Nº 311) Ref./:Não ﬁqueis tristes, eu vou partir. ...
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D. OREMOS Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na

terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o
alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. 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 / superação da pandemia Covid-19 / Dom Adimir, de aniversário neste domingo / semana de oração pela unidade cristã / Dia Mundial das comunicações sociais
/ Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim. Cristo rezou pela unidade dos seus discípulos missionários. Permanecendo
no seu amor, produziremos muitos frutos de unidade e de paz.
(Nº 541) Ref. /:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás! Estarei convosco e serei vossa luz na missão!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus todo-poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando o seu Filho entrou
no mais alto dos céus, abrindo o caminho para a vossa ascensão. / A. Amém.
D. Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após
a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. / A. Amém.
D. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar a alegria de tê-lo convosco até o fim dos tempos, conforme sua promessa.
/ A. Amém.
D. Abençoe-vos Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. / A. Graças a Deus.
Lembretes (a confirmar):
- Sexta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial S. Pedro, Erechim; 19h30, Encontro Ecumênico de oração na semana de oração pela unidade
cristã, na igreja Espírito Santo, Catedral São José. / - Sábado, 19h, Dom Adimir,
crismas na igreja São Francisco de Assis, Mariano Moro. / - Domingo, – SOLENIDADE DE PENTECOSTES – das 08h30 às 16h, encontro de formação para os
coordenadores e vices da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro de Eventos do Seminário de Fátima; 09h, Dom Adimir, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão
de Cotegipe; Festa do Divino Espírito Santo na sede paroquial S. Roque, Itatiba
do Sul. – Nas celebrações de sáb. e dom., coleta para os projetos missionários do
Regional Sul 3 da CNBB (RS) em Moçambique, África, e na Amazônia.
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Leituras da semana:
dia 17, 2ªf: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33; dia 18, 3ªf, S. João I: At 20,17-27; Sl
67(68); Jo 17,1-11a; dia 19, 4ªf: At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19; dia 20, 5ªf,
S. Bernardino de Sena: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26; dia 21, 6ªf: At
25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19; dia 22, sáb., Sta. Rita de Cássia: At 28,1620.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25; dia 23, dom., PENTECOSTES: At 2,1-11; Sl
103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13-5; ou Gl 5,16-25; Jo 20,19-23.
“Ascensão – olhar para o céu e para a terra”
Hoje, na Itália e em muitos outros países, celebra-se a solenidade da Ascensão
do Senhor. Esta festa inclui dois elementos. Por um lado, orienta o nosso olhar para o
céu, onde Jesus glorificado está sentado à direita de Deus (cf. Mc 16, 19). Por outro,
recorda-nos o início da missão da Igreja: por quê? Porque Jesus ressuscitado e elevado
ao céu envia os seus discípulos a difundir o Evangelho por todo o mundo. Portanto, a
Ascensão exorta-nos a elevar o olhar para o céu, para o dirigir logo a seguir para a terra,
cumprindo as tarefas que o Senhor ressuscitado nos confia.
Eis quanto nos convida a fazer a página evangélica hodierna, na qual o evento da
Ascensão vem imediatamente depois da missão que Jesus confia aos discípulos. Tratase de uma missão incomensurável — ou seja, literalmente sem confins — que supera as
forças humanas. Com efeito, Jesus diz: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a
toda criatura” (Mc 16, 15). Parece deveras demasiado audaz a missão que Jesus confia a
um pequeno grupo de homens simples e sem grandes capacidades intelectuais! Contudo,
esta restrita companhia, irrelevante diante das grandes potências do mundo, é enviada
para levar a mensagem de amor e de misericórdia de Jesus a todos os recantos da terra.
Mas este projeto de Deus só pode ser realizado com a força que o próprio Deus
concede aos Apóstolo. Neste sentido, Jesus garante-lhes que a sua missão será apoiada
pelo Espírito Santo. Diz: «descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força; e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins do
mundo» (At 1, 8). Por conseguinte, foi possível realizar esta missão, e os Apóstolos
deram início a esta obra, que depois foi continuada pelos seus sucessores. A missão
confiada por Jesus aos Apóstolos prosseguiu através dos séculos, e prossegue ainda
hoje: ela exige a colaboração de todos nós. (Papa Francisco, Oração do Anjo do Senhor,
13/5/2018)

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
Solenidade de PENTECOSTES – 23.05.2218

- Espírito Santo, fonte de unidade e de reconciliação para a comunhão fraterna
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERMELHO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 462) Ref.: Nós estamos aqui reunidos/ como ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a paz de Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito
Santo enviado para conduzir a Igreja e transformar o mundo,
estejam convosco.
A. (Cantando): Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
D. (...indicando para o Círio). Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no mistério do
Pentecostes nos envolveis com o esplendor do Espírito Santo, conforme a promessa de Cristo Ressuscitado, cuja luz, simbolizada no Círio pascal, destrói as trevas
de nossa vida e ilumina o nosso caminho para Vós.
A. (Nº 233) Ref. Salve Luz Eterna! Luz és Tu, Jesus! Teu clarão é a fé, fé que
nos conduz!
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Após a Ascensão de Cristo ao céu, seus discípulos se reuniram com Maria
no Cenáculo, onde receberam a força do Espírito Santo e saíram a anunciar com
firmeza a Boa Nova da salvação. Reunidos para celebrar a solenidade do Pentecostes, pedimos que o Espírito nos confirme nos compromissos da fé e nos renove
sempre com seus dons.
D. (... conclusão da Semana de Oração pela Unidade Cristã –/ dia da coleta para os
projetos missionários das Dioceses do Rio Grande do Sul em Moçambique, África, e na Amazônia / de segunda a sexta-feira, retiro dos padres e bispo da Diocese,
em Veranópolis / aniversário de criação da Diocese, quinta-feira, com atividades
lembrando as pastorais e movimentos ...).
Pedido de perdão
D. Cristo prometeu enviar o Espírito Santo para recordar-nos e fazer viver tudo o
que Ele mesmo havia ensinado. Peçamos perdão por não vivermos sempre segundo sua inspiração. (pausa)
L. Senhor, que enviais o vosso Espírito para renovar a face da terra, tende piedade
de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enviais vosso Espírito para impulsionar continuamente a Igreja na
missão, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que enviais vosso Espírito para o perdão dos pecados e a paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus infinitamente misericordioso,
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na ...
D. OREMOS. Ó Deus, que, pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa

Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão
do mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis
as maravilhas que operastes no início da pregação do evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenidade de Pentecostes, B, Paulinas-Paulus, p. 543-547)
Anim. Pela luz e a força do Espírito Santo, podemos construir a unidade e uma cultura de paz e de reconciliação, sem muros que separam e dividem.
1ª Leitura: At 2,1-11
Salmo: Sl 103(104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! / Ó meu Deus e meu Senhor, como sois
grande! / Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! / Encheu-se a terra com as
vossas criaturas!
2. Se tirais o seu respiro, elas perecem / e voltam para o pó de onde vieram. / Enviais
o vosso Espírito e renascem / e da terra toda a face renovais.
3. Que a glória do Senhor perdure sempre, / e alegre-se o Senhor em suas obras! /
Hoje seja-lhe agradável o meu canto, / pois o Senhor é a minha grande alegria!
2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
Sequência
(Nº 323/A) 1. Espírito de Deus enviai dos céus, um raio de luz, um raio de luz.
Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações, vossos sete dons, vossos sete dons.
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2. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! Doce alívio, vinde!
No labor descanso, na aﬂição remanso, no calor aragem, no calor aragem.
3. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a
luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há nele.
4. Ao sujo lavai, ao seco regai. Curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro,
guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei.
5. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, vossos sete dons. Dai em
prêmio, ao forte, uma santa morte. Alegria eterna, alegria eterna. Amém! Amém!
A. Aleluia...
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis; e acendei
neles o amor como um fogo abrasador!
A. Aleluia...
Evangelho: Jo 20,19-23
Mensagem da Palavra de Deus - Profissão de fé
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade __________________________
Vivendo nosso jubileu de ouro diocesano, o ano de São José e da família,
celebramos hoje a Solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os
apóstolos e Maria, reunidos no Cenáculo, em Jerusalém. Festa da Igreja. Pentecostes tornou-se o símbolo do nascimento das comunidades cristãs, reunidas em torno
dos ensinamentos de Jesus.
Ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos: “Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das coisas de Deus, cada um em sua língua”. A
Igreja nascente fala e cada um ouve na sua língua de origem. O Espírito, que fala a
linguagem universal do amor, mostra que a diversidade não sufoca a unidade, mas
ao contrário, a enriquece.
Os que se deixam transformar pela palavra do Evangelho e do Espírito, falam
uma língua que todos compreendem e que a todos une: a linguagem do amor. É o espírito que transforma a humanidade numa única família onde todos se entendem e se
amam. Na Igreja, ninguém é estrangeiro, todos compreendem e são compreendidos.
Ou, pelo menos, é assim que a Bíblia indica que deveria ser. A Igreja deve tornar conhecida a Palavra de Deus a todos os povos, em todas as épocas, a todas as culturas.
O Pentecostes não apaga as diferenças, mas encurta as distâncias. Pentecostes
é a festa da Igreja, sinal operante do perdão, da unidade, da paz no mundo. Nessa
solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo reafirma na comunidade a presença viva
de Deus. Apesar dos muitos sinais de mortes e de toda a dor, há um amor maior que
move o mundo. A comunidade cristã é chamada a semear essa esperança. Pelo Espírito Santo, todo cristão está próximo de Deus e seu agir revela o divino.
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Que o dom da paz possa ser sinal de que o Espírito Santo continua atuando
em nosso meio. Necessitamos muito de paz. Sem paz é impossível viver. Que a vida
em comunidade possa se tornar a melhor experiência de que a paz é um dom divino
e conquista humana. A Igreja é apresentada como a comunidade que nasce de Jesus,
que é assistida pelo Espírito Santo e que é chamada a testemunhar aos seres humanos o amor de Deus Pai.
O papa Bento XVI definiu o Espírito Santo como a “atmosfera do amar e do
doar”. Para que estejamos sempre mergulhados nesta atmosfera nos colocando a
serviço do Reino de Deus. Que a festa de Pentecostes nos anime a participar mais e
melhor da nossa comunidade.
Para que possamos orientar nossa vida e nossas ações a partir da inspiração do
Espírito Santo. Que Ele nos ilumine e nos guie. Que a bênção de Deus seja derramada, de forma abundante, sobre esta comunidade e suas famílias e que vivam com a
força renovadora do Espírito Santo.
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Preces dos fiéis
D. Pelo Espírito Santo, podemos dirigir-nos a Deus chamando-o de Pai. Inspirados
por Ele, com a intercessão de Nossa Senhora que estava com os discípulos no
Pentecostes, apresentemos a Deus nossas preces comunitárias.
(Nº 756/A) Acolhei nossa prece, Senhor, sobre nós derramai vosso amor.
L. 1. Para que as Igrejas cristãs, crescendo na unidade em Cristo, produzam muitos
frutos de justiça e de paz, nós vos pedimos:
2. Para que, com a força do vosso Espírito, nossa Diocese, nos 50 anos de sua criação, quinta-feira, confirme seu compromisso de ser Igreja de comunhão e participação, rumo à plenitude, nós vos pedimos:
3. Para que vosso Espírito inspire muitos jovens a assumirem a vocação de leigos a
serviço do Reino, de religiosos e de ministros ordenados, nós vos pedimos:
4. Para que os projetos missionários das Dioceses do nosso Estado em Moçambique
e na Amazônia tenham leigos, religiosos, diáconos e padres para serem enviados e
recursos para sua missão, nós vos pedimos:
5. Pelos padres de nossa Diocese, em retiro nesta semana, para que vosso Espírito
lhes dê novo ardor em sua missão em nossas comunidades, nós vos pedimos:
6. Para que a força do vosso Espírito fortaleça a humanidade abatida pela pandemia
e revigore os médicos, enfermeiros e todos os servidores dos hospitais no seu serviço aos enfermos, nós vos pedimos:
7. ...
D. (conclui)
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: No rito do ofertório nesta solenidade do Pentecostes, as comunidades católicas do Rio Grande do Sul fazem sua doação na coleta para os projetos missionários em Moçambique e na Amazônia.
A. (Nº 445 – menos 3ª estrofe) 1. Ofertar nossa vida queremos....
D. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor

o vosso mistério de amor e nos manifeste toda verdade, segundo a promessa
do vosso Filho. Que vive e reina para sempre.

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. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso louvor porque nos enriqueceis continuamente com a força e a luz do Espírito Santo. É
Ele quem dá a todos os povos o conhecimento da verdade estabelece a comunhão
de todos os que creem em Vós.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda
a humanidade, com o Papa ---, com nosso Bispo ---, com nossos(s) padre(s)
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das
comunidades.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos
destes vosso Filho como nosso Salvador, e pelos santos e santas, por São (Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele serviram com fidelidade e se tornaram nossos modelos e intercessores.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verdade, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e
constroem a paz.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assembleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos
garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso
Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Na liberdade que o Espírito de Deus nos dá, ousamos dizer a oração que Jesus nos
ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca hóstias no sacrário e coloca no altar....)
D. Cristo nos alimenta com o Pão do Céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo!
Anim.: Com a força do Pão do Altar, poderemos ser fiéis às inspirações do Espírito
Santo que nos é dado.
A. (Nº 328) 1. Cantar a beleza da vida, presente do amor ...
D. OREMOS. Ó Deus, que realizais em nossa terra um novo pentecostes, fa-

zei que, iluminados por vossa palavra, alimentados pelo pão da eucaristia
e ungidos pelo vosso Espírito, procuremos, pela comunhão e participação,
dar testemunho da ressurreição de vosso Filho, Jesus Cristo, que vive para
sempre.

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 / superação da pandemia Covid-19 / conclusão da
semana de oração pela unidade cristã / projetos missionários das Dioceses do
Regional Sul 3 [Rio Grande do Sul) em Moçambique e na Amazônia / retiro dos
padres nesta semana / Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da
Família Amoris Laetitia ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: O Espírito Santo transformou os apóstolos em corajosos anunciadores e testemunhas de Cristo. Que nos dê sua força para trabalharmos pela justiça e a paz.
A. (Nº 331) Ref. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador! Justiça e Paz hão
de reinar e viva o amor!
D. (Motivação para apagar o Círio Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da vigília
pascal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de
Pentecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Círio é apagado. Agora, somos nós
que devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste mundo que devemos ser luz para iluminar os que andam nas trevas.
D. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
D. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé;
que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois
a luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes
iluminadoras do mundo. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo.
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A. (cantando) Amém. Amém. Amém.
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos com o Espírito
Santo, vos conceda a plenitude dos dons do mesmo Espírito./ A. Amém.
D. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos
corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. / A. Amém.
D. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. / A. Amém.
D. Abençoe-vos Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. /
A. Amém.
D. O Espírito do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes (a confirmar):
segunda-feira, 20h, reunião da equipe de Past. Voc., Colégio Franc. S. José, Erechim. / - De segunda-feira a sexta-feira, retiro dos padres no Recanto da Medianeira, Veranópolis. / - Terça-feira, 13h30, no Centro Dioc., reunião da Cáritas. /
- Quinta-feira, data da criação da Diocese junto com a de Cruz Alta e Rio Grande,
1971; Atividades no Sant. e nas Par. dentro do ano jubilar de ouro da Diocese,
destacando a presença das pastorais e movimentos. / - Domingo – Santíssima
Trindade – 09h30, Dom Adimir, missa com crismas na sede par. N. Sra. Medianeira, Barra do Rio Azul na festa da padroeira.
Leituras da semana:
dia 24, 2ªf, Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja: Gn 3,9-15.20 ou At
1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; dia 25, 3ªf, S. Beda, o Venerável, ou S. Gregório
VII, ou Sta. Maria Madalena de Pazzi: Eclo 35,1-15; Sl 49(50); Mc 10,28-31; dia
26, 4ªf, S. Filipe Néri: Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sl 78(79); Mc 10,32-45; dia 27,
5ªf, Sto. Agostinho de Cantuária: Eclo 42,15-26; Sl 32(33); Mc 10,46-52; dia 28,
6ªf: Eclo 44,1.9-13; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b(R.4a); Mc 11,11-26; dia 29, sáb.: S.
Paulo VI; Eclo 51,17-27; Sl 18(19B); Mc 11,27-33; dia 30, dom. SANTÍSSIMA
TRINDADE: Dt 4,32-34.39-40; Sl 32(33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
A S. José: 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. (Papa Francisco)
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Santíssima Trindade – 30.05.2021

- Trindade, mistério de amor, fonte e princípio comunhão fraterna
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 337) 1. Ao Senhor dos senhores, cantai! ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
D. A graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai
que nos chamou à vida, a comunhão do Espírito Santo que
nos santifica estejam convosco!
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Com Maria nossa Mãe, no final do mês a ela dedicado, proclamamos as
maravilhas de Deus, Trindade Santa, em cujo nome fomos batizados. Entre as
maravilhas a agradecer a Deus, está a Eucaristia, como celebraremos quinta-feira
na solenidade do Corpo de Deus, com o jubileu eucarístico no ano jubilar de ouro
de nossa Diocese.
D. (... / gestos de solidariedade na pandemia e desafios para superar as consequências dela... / final do mês de Maria / Solenidade do Corpo de Deus, quinta-feira,
jubileu eucarístico no ano jubilar de ouro da Diocese)
Pedido de perdão
D. Batizados em nome da Trindade, assumimos o compromisso de fidelidade na
fé, de participação ativa na comunidade cristã, de irradiação da luz de Cristo em
todas as realidades sociais. Peçamos perdão a Deus por nem sempre vivermos os
compromissos batismais.
L. Senhor, que, cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, destes
vida ao mundo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos revelastes vossa igual natureza com o Pai e o Espírito Santo, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais o Espírito Santo pelo qual podemos dirigir-nos ao Pai como
filhos, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas ...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 546) 1. Glória a Deus Trindade que primeiro nos amou; Deus comunidade que em Jesus se revelou.
Ref. Viver e conviver em comunhão. /:Glória, glória, aleluia! Eis a nossa vocação.:/
2. Glória ao Filho amado que do Pai vem anunciar grande boa nova para os
homens libertar.
3. Glória ao Santo Espírito que o mundo renovou. Vem e ensina a todos o que o
Filho nos falou.
D. OREMOS. Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e o

Espírito santificador, revelastes o vosso admirável mistério. Concedei-nos,
na profissão da verdadeira fé, reconhecer a glória da Trindade e adorar a
Unidade na sua onipotência. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenidade da Ssma. Trindade, B, Paulinas-Paulus, p. 551553)
Anim. Pela permanente iniciação à vida cristã, mergulhamos no mistério de Deus,
comunhão trinitária de amor, fonte e modelo de vida na família, na comunidade e
na sociedade.
1ª Leitura: Dt 4,32-34.39-40
Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
A. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança.
S. -1. Reta é a palavra do Senhor,* e tudo o que ele faz merece fé. - Deus ama o
direito e a justiça,* transborda em toda a terra a sua graça.
2. - A palavra do Senhor criou os céus,* e o sopro de seus lábios, as estrelas. - Ele
falou e toda a terra foi criada,* ele ordenou e as coisas todas existiram.
3. - Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem,* e que confiam esperando em seu
amor, - para da morte libertar as suas vidas* e alimentá-los quando é tempo de penúria.
4. - No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção!
- Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós esperamos!
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2ª Leitura: Rm 8,14-17
A./:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem,
pelos séculos dos séculos. Amém.
A. Aleluia...
Evangelho: Mt 28,16-20
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de_______________________
Celebrando os “50 anos a serviço da fé e da vida” com nosso jubileu diocesano, continuamos pedindo “Caminha conosco Senhor”. No ano de São José e da
família celebramos hoje a Solenidade da Santíssima Trindade, um Deus em três
pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que não é solidão, mas um Deus que
é comunhão. No mistério da Trindade, celebramos o mistério da criação, o mistério
da salvação e o mistério da santificação. Em Jesus Cristo Deus se revela.
O ser humano pode chegar a uma certa compreensão da Santíssima Trindade.
Mas lembramos que Deus é tão grande que não é possível entendê-lo nem imaginá-lo na sua plenitude, na sua totalidade. Que bom que seja assim! Se Deus coubesse
na nossa cabeça, seria bem pequeno. A solenidade da Santíssima Trindade é um convite à admiração, à adoração, à ação de graças, e é também um convite à reflexão.
A Trindade Santa nos ensina a arte do conviver, do amar, do respeitar. Muitas
vezes por causa da falta de capacidade de conviver, de amar, de se doar, de viver em
comunhão, perdemos o rumo, a direção certa. Sem essa dimensão maior de amor
podemos perder de vista o sentido do ser cristão de verdade. Buscamos na Santíssima Trindade a capacidade de vivermos em comunhão, entendimento, diálogo.
Fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, por isso viver a comunhão e a fraternidade é viver a divindade. Somos diferentes mas é possível estabelecer relações de
amor, de respeito, de diálogo e compreensão.
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos apresenta a Santíssima Trindade
como a melhor comunidade. O modo de ser de Deus nos ajuda a entender como deve
ser o nosso modo de viver. O melhor jeito de manifestar a fé no Deus Trindade é
através do engajamento na comunidade. Viver em comunidade não é uma obrigação.
É uma resposta de amor. Logo, o lugar do cristão é a comunidade, com suas pastorais
e serviços, sempre atenta para promover a vida. Celebrar a Santíssima Trindade é
celebrar a comunhão. Deus não é solidão, é comunhão e comunhão de amor.
A festa da Santíssima Trindade nos ajuda a entender que Deus não é solitário,
mas solidário, é modelo de unidade e também de comunhão de pessoas num único mistério de amor. Na Eucaristia o Pai nos fortalece com sua Palavra, Jesus nos
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alimenta com sua vida e o Espírito Santo nos impulsiona e encoraja para a nossa
missão.
Estamos encerrando o mês de maio, mês de Maria. Existe em nossa diocese
uma devoção mariana muito forte. Neste mês que lembramos as aparições em Fátima, Portugal, queremos responder aos apelos da Cova da Iria para vivermos mais a
oração, a penitência e a conversão. Procuremos rezar o terço, oração tão pedida em
Fátima. Maria, mãe da esperança ajuda-nos a caminhar.
Que Deus, Uno e Trino abençoe esta comunidade!
Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
Profissão de fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, a segunda na página 7 do Hinário Litúrgico da
Diocese de Erexim)
Preces dos fiéis
D. Apresentemos nossas preces a Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus, sob a
inspiração do Espírito Santo, buscando a comunhão fraterna que tem sua fonte e
modelo no seu mistério trinitário.
A. Atendei-nos, ó Deus, uno e trino.
L. 1. Para que a Igreja, anunciando vossa misericórdia, dê testemunho de unidade e
de paz, nós vos pedimos:
2. Para que, inspirados em vossa comunhão trinitária, possamos promover a economia solidária, numa sociedade participativa e justa, nós vos pedimos:
3. Para que nossa Diocese, em seu ano jubilar de ouro, revigore a catequese de
Iniciação à Vida Cristã para crescermos na vossa comunhão de amor, nós vos
pedimos:
4. Para que nossas famílias vivam a comunhão do vosso amor trinitário, nós vos
pedimos;
5. Para que a devoção a Maria, vossa e nossa Mãe, conforte os que mais sofrem as
consequências da pandemia, nós vos pedimos:
5. Para que a celebração da solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo,
quinta-feira, nos fortaleça no amor e na celebração da Eucaristia, nós vos pedimos:
7. ...
D. Ó Deus, Pai de amor, acolhei benigno as súplicas que vosso Espírito coloca em
nosso coração em nossos lábios, tornando-nos sempre mais participantes ativos de
vossa Igreja em Cristo nosso Senhor.
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim. Com alegria e gratidão, apresentemos a Deus todos os gestos de amor, que
são reflexos do seu mistério trinitário.
A. (Nº 461) Ref. Quem disse que não somos nada...
D. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai a vida de vossos
servos e servas, fazendo de nós uma doação generosa a vós e aos irmãos e irmãs.
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. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e
majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada momento de nossa vida.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos recomendamos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no
vosso amor e realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho Jesus, na força do Espírito Santo, com o Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s)
__________, e todos os outros ministros e servidores do vosso povo.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e
santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que
eles nos ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eterna
e vivermos para sempre convosco.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas
famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas
obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos
vossos santos e santas.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna nosso louvor, por todos os teólogos que nos
ajudam a compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem
a vós e participem da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos
e irmãs.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor, bendito sejais!
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D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como Cristo nos
ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar).
D. Jesus nos disse que o Pai tanto amou o mundo que lhe deu seu próprio Filho para
que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E o Filho se dá como Pão do céu.
Eis o Cordeiro de Deus....
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Pela Eucaristia, alimentamos nossa fé batismal para vivermos na comunhão
do Pai e do Filho e do Espírito Santo, na família, na comunidade e na sociedade.
A. (Nº 550) Ref. Ó Trindade, vos louvamos, / vos ...
D. OREMOS. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sa-

cramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua
indivisível Unidade. 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 / superação da pandemia Covid-19 / final do mês
dedicado a Maria / Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, quinta-feira, jubileu eucarístico no Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José
e da Família Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Palavras e gestos de amor são reflexos da Trindade. Por eles, ajudamos a
construir pontes que unem e não muros que separam e dividem.
A. (Nº 849) Ref. Servir a vós, ó Deus, / E aos irmãos também; Amar de coração,
/ Perseverar no bem: Eis vossa lei de Pai, / Eis nossa lei de irmãos: /:Unir os
corações, e abrir as mãos!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus Pai que vos deu a vida vos conserve com saúde e vos livre de qualquer
perigo. / A. Amém.
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D. Deus Filho que vos libertou do pecado vos mantenha na sua graça. / A. Amém.
D. O Espírito Santo que vos santifica vos enriqueça continuamente com seus dons.
/ A. Amém.
D. Abençoe-vos o Deus uno e trino: Pai e Filho e Espírito Santo. / A. Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes (a confirmar):
- Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial São Pedro, Erechim. / - Quinta-feira – Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo – Dia Eucarístico,
dentro do ano jubilar de ouro da Diocese. / - Sábado, das 13h30 às 17h, curso de
formação para assessores da Infância e a Adolescência Missionária (EFAIAM), no
Centro Diocesano.
Leituras da semana:
dia 31, 2ªf, Visitação de Nossa Senhora: Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Cânt.: Is 12,23.4bcd.5-6 (R.6b); Lc 1,39-56; dia 01, 3ªf, S. Justino: Tb 2,9-14; Sl 111(112); Mc
12,13-17; dia 02, 4ªf, Ss. Marcelino e Pedro:. Tb 3,1-11a.16-17a; Sl 24(25); Mc
12,18-27; dia 03, 5ªf, SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO: Ex 24,3-8; Sl
115(116); Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26; dia 04, 6ªf, Tb 11,5-17; Sl 145(146);
Mc 12,35-37; dia 05, sáb., S. Bonifácio: Tb 12,1.5-15.20; Tb 13,2.6.7.8 (R.2a);
Mc 12,38-44; dia 06, dom.: 10º DO TEMPO COMUM; Gn. 3,9-15; Sl 129(130);
2Cor 4,13-18-5,1; Mc 3,20-35; (Jesus em casa ensinando).
A festa da Santíssima Trindade
Hoje, domingo depois de Pentecostes, celebramos a festa da Santíssima Trindade. Uma festa para contemplar e louvar o mistério do Deus de Jesus Cristo, que é
Uno na comunhão de três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, a fim de celebrar com
admiração sempre renovada Deus-Amor, que nos oferece gratuitamente a sua vida e
nos pede para a difundir no mundo.
As leituras bíblicas de hoje fazem-nos compreender que o que Deus quer
não é tanto revelar-nos que Ele existe, mas, ao contrário, que é o “Deus conosco”,
próximo de nós, que nos ama, que caminha conosco, se interessa pela nossa história
pessoal e cuida de cada um de nós, a partir dos mais pequeninos e necessitados. ...
... A festa da Santíssima Trindade faz-nos contemplar o mistério de Deus que
incessantemente cria, redime e santifica, sempre com amor e por amor, e a cada
criatura que o acolhe dá a possibilidade de refletir um raio da sua beleza, bondade
e verdade. Ele desde sempre escolheu caminhar com a humanidade e forma um
povo que seja bênção para todas as nações e para cada pessoa, sem excluir ninguém.
(Papa Francisco, Oração do Anjo do Senhor, 27/5/2018)
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informação, mas também para toda a sociedade e para a democracia, se faltassem
estas vozes: um empobrecimento para a nossa humanidade.
Numerosas realidades do planeta – e mais ainda neste tempo de pandemia –
dirigem ao mundo da comunicação um convite a «ir e ver». Há o risco de narrar a
pandemia ou qualquer outra crise só com os olhos do mundo mais rico, de manter
uma «dupla contabilidade». Por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados
médicos em geral, pensemos no risco de exclusão que correm as pessoas mais
indigentes. Quem nos contará a expetativa de cura nas aldeias mais pobres da
Ásia, América Latina e África? Deste modo as diferenças sociais e económicas
a nível planetário correm o risco de marcar a ordem da distribuição das vacinas
anti-Covid, com os pobres sempre em último lugar; e o direito à saúde para todos,
afirmado em linha de princípio, acaba esvaziado da sua valência real. Mas, também
no mundo dos mais afortunados, permanece oculto em grande parte o drama
social das famílias decaídas rapidamente na pobreza: causam impressão, mas sem
merecer grande espaço nas notícias, as pessoas que, vencendo a vergonha, fazem
a fila à porta dos centros da Cáritas para receber uma ração de víveres.
Oportunidades e insídias na web
A rede, com as suas inumeráveis expressões nos social, pode multiplicar a
capacidade de relato e partilha: muitos mais olhos abertos sobre o mundo, um fluxo
contínuo de imagens e testemunhos. A tecnologia digital dá-nos a possibilidade
duma informação em primeira mão e rápida, por vezes muito útil; pensemos nas
emergências em que as primeiras notícias e mesmo as primeiras informações de serviço
às populações viajam precisamente na web. É um instrumento formidável, que nos
responsabiliza a todos como utentes e desfrutadores. Potencialmente, todos podemos
tornar-nos testemunhas de acontecimentos que de contrário seriam negligenciados
pelos meios de comunicação tradicionais, oferecer a nossa contribuição civil, fazer
ressaltar mais histórias, mesmo positivas. Graças à rede, temos a possibilidade de
contar o que vemos, o que acontece diante dos nossos olhos, de partilhar testemunhos.
Entretanto foram-se tornando evidentes, para todos, os riscos duma
comunicação social não verificável. Há tempo que nos demos conta de como as
notícias e até as imagens sejam facilmente manipuláveis, por infinitos motivos,
às vezes por um banal narcisismo. Uma tal consciência crítica impele-nos, não a
demonizar o instrumento, mas a uma maior capacidade de discernimento e a um
sentido de responsabilidade mais maduro, seja quando se difundem seja quando se
recebem conteúdos. Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos,
pelas informações que damos, pelo controlo que podemos conjuntamente
exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Todos estamos chamados a
ser testemunhas da verdade: a ir, ver e partilhar.
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Nada substitui o ver pessoalmente
Na comunicação, nada
pode jamais substituir, de
todo, o ver pessoalmente.
Algumas coisas só se podem
aprender, experimentando-as.
Na verdade, não se comunica
só com as palavras, mas
também com os olhos, o tom
da voz, os gestos. O intenso
fascínio de Jesus sobre quem
O encontrava dependia da
verdade da sua pregação, mas
a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até
dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas palavras, mas viam-No
falar. Com efeito, n’Ele – Logos encarnado – a Palavra ganhou Rosto, o Deus
invisível deixou-Se ver, ouvir e tocar, como escreve o próprio João (cf. 1 Jo 1,
1-3). A palavra só é eficaz, se se «vê», se te envolve numa experiência, num
diálogo. Por esta razão, o «vem e verás» era e continua a ser essencial.
Pensemos na quantidade de eloquência vazia que abunda no nosso tempo,
em todas as esferas da vida pública, tanto no comércio como na política. «Fala
muito, diz uma infinidade de nadas. As suas razões são dois grãos de trigo
perdidos em dois feixes de palha. Têm-se de procurar o dia todo para os achar,
e, quando se encontram, não valem a procura».[2] Estas palavras ríspidas do
dramaturgo inglês aplicam-se também a nós, comunicadores cristãos. A boa
nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo, graças a encontros pessoa a pessoa,
coração a coração: homens e mulheres que aceitaram o mesmo convite – «vem e
verás –, conquistados por um «extra» de humanidade que transparecia brilhou no
olhar, na palavra e nos gestos de pessoas que testemunhavam Jesus Cristo. Todos
os instrumentos são importantes, e aquele grande comunicador que se chamava
Paulo de Tarso ter-se-ia certamente servido do e-mail e das mensagens eletrônicas;
mas foram a sua fé, esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos
que o ouviram pregar e tiveram a sorte de passar algum tempo com ele, de o ver
durante uma assembleia ou numa conversa pessoal. Ao vê-lo agir nos lugares onde
se encontrava, verificavam como era verdadeiro e frutuoso para a vida aquele
anúncio da salvação de que ele era portador por graça de Deus. E mesmo onde não
se podia encontrar pessoalmente este colaborador de Deus, o seu modo de viver
em Cristo era testemunhado pelos discípulos que enviava (cf. 1 Cor 4, 17).
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«Nas nossas mãos, temos os livros; nos nossos olhos, os acontecimentos»:
afirmava Santo Agostinho,[3] exortando-nos a verificar na realidade o
cumprimento das profecias que se encontram na Sagrada Escritura. Assim,
o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho
transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. Há
mais de dois mil anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da
aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando
as pessoas onde estão e como são.
Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos,
e partir à procura da verdade.
Ensinai-nos a ir e ver,
ensinai-nos a ouvir,
a não cultivar preconceitos,
a não tirar conclusões precipitadas.
Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém,
a reservar tempo para compreender,
a prestar atenção ao essencial,
a não nos distrairmos com o supérfluo,
a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade.
Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a
honestidade de contar o que vimos.
Roma, em São João de Latrão, na véspera da Memória de São Francisco
de Sales, 23 de janeiro de 2021.
Franciscus
[1] Jornalista espanhol, nascido em 1920, falecido em 1971 e beatificado em 2010.
[2] W. Shakespeare, O mercador de Veneza, Ato I, Cena I.
[3] Sermão 360/B, 20.

Oração à Sagrada Família: Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor
do verdadeiro amor, confiantes, a Vós nos consagramos. Sagrada Família de
Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de
oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada
Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de
fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente
consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos
conscientes do carácter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto
de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém.
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Oração de Sufrágio pelas
Vítimas da Guerra no Iraque

Viagem Apostólica do Papa Francisco àquele País
[5-8 DE MARÇO DE 2021]
Hosh al-Bieaa, Mosul - domingo, 7 de março de 2021
Saudação antes da oração
Queridos irmãos e irmãs,
Caros amigos!
Agradeço ao Arcebispo
D. Najeeb Michaeel as suas
palavras de boas-vindas e
estou particularmente grato ao
Padre Raid Kallo e ao senhor
Gutayba Aagha pelos seus
comoventes testemunhos.
Muito obrigado, Padre
Raid, por nos ter falado
do deslocamento forçado de muitas famílias cristãs das suas casas. A trágica
redução dos discípulos de Cristo, aqui e em todo o Médio Oriente, é um dano
incalculável não só para as pessoas e comunidades envolvidas, mas também para
a própria sociedade que eles deixaram para trás. Com efeito, um tecido cultural
e religioso assim rico de diversidade é enfraquecido pela perda de qualquer um
dos seus membros, por menor que seja, como, num dos vossos artísticos tapetes,
um pequeno fio rebentado pode danificar o conjunto. Padre, falou da experiência
fraterna que vive com os muçulmanos, depois de ter regressado a Mossul.
Aqui encontrou acolhimento, respeito, colaboração. Obrigado, Padre, por ter
compartilhado estes sinais que o Espírito faz florir no deserto e ter mostrado que
é possível esperar na reconciliação e numa vida nova.
Senhor Aagha, lembrou-nos que faz parte da verdadeira identidade desta
cidade a convivência harmoniosa entre pessoas de diferentes origens e culturas.
Por isso, muito me alegro com o seu convite à comunidade cristã para voltar
a Mossul e assumir o papel vital que lhe cabe no processo de regeneração e
renovamento.
Hoje, todos erguemos as nossas vozes em oração a Deus Todo-Poderoso
por todas as vítimas da guerra e dos conflitos armados. Aqui em Mossul, saltam
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à vista as trágicas consequências da guerra e das hostilidades. Como é cruel
que este país, berço de civilizações, tenha sido atingido por uma tormenta tão
desumana, com antigos lugares de culto destruídos e milhares e milhares de
pessoas (muçulmanas, cristãs, yazidis – que foram aniquiladas cruelmente pelo
terrorismo – e outras) deslocadas à força ou mortas!
Hoje, apesar de tudo, reafirmamos a nossa convicção de que a fraternidade
é mais forte que o fratricídio, que a esperança é mais forte que a morte, que a paz
é mais forte que a guerra. Esta convicção fala com uma voz mais eloquente do
que a do ódio e da violência; e jamais poderá ser sufocada no sangue derramado
por aqueles que pervertem o nome de Deus ao percorrer caminhos de destruição.
***************
Palavras Introdutórias do Santo Padre
Antes de rezar por todas as
vítimas da guerra nesta cidade de
Mossul, no Iraque e em todo o
Médio Oriente, gostaria de partilhar
convosco estes pensamentos:
Se Deus é o Deus da vida – e
é-o –, a nós não é lícito matar os
irmãos no seu nome.
Se Deus é o Deus da paz –
e é-o –, a nós não é lícito fazer a
guerra no seu nome.
Se Deus é o Deus do amor – e é-o –, a nós não é lícito odiar os irmãos.
Agora rezemos juntos por todas as vítimas da guerra, para que Deus
Omnipotente lhes conceda vida eterna e paz sem fim, acolhendo-as no seu abraço
amoroso. E rezemos também por todos nós para podermos, independentemente
das respetivas filiações religiosas, viver em harmonia e paz, conscientes de que,
aos olhos de Deus, todos somos irmãos e irmãs.
**********************
Oração
Deus Altíssimo, Senhor do tempo e da história, por amor criastes o mundo
e nunca cessais de derramar as vossas bênçãos sobre as vossas criaturas. Com
terno amor de Pai, acompanhais os vossos filhos e filhas, para além do oceano
do sofrimento e da morte, para além das tentações da violência, da injustiça e do
lucro iníquo.
- 46 -

Mas nós homens, ingratos pelos vossos dons e distraídos pelas nossas
preocupações e ambições demasiado terrenas, muitas vezes esquecemos os
vossos desígnios de paz e harmonia. Fechamo-nos em nós mesmos e nos nossos
próprios interesses e, indiferentes a Vós e aos outros, fechamos as portas à paz.
Assim se repetiu aquilo que o profeta Jonas ouviu dizer de Nínive: a maldade
dos homens subiu até à presença de Deus (cf. Jn 1, 2). Não levantamos para
o Céu mãos puras (cf. 1 Tm 2, 8), mas da terra subiu mais uma vez o grito do
sangue inocente (cf. Gn 4, 10). Os habitantes de Nínive, na narração de Jonas,
ouviram a voz do vosso profeta e encontraram salvação na conversão. Também
nós, Senhor, ao mesmo tempo que Vos confiamos as inúmeras vítimas do ódio
do homem contra o homem, invocamos o vosso perdão e suplicamos a graça da
conversão:
Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!
[Senhor, tende piedade de nós! Senhor, tende piedade…]
- um momento de silêncio Senhor nosso Deus, nesta cidade, dois símbolos testemunham o perene
desejo da humanidade se aproximar de Vós: a mesquita Al-Nouri com o seu
minarete Al Hadba e a igreja de Nossa Senhora do relógio. É um relógio que, há
mais de cem anos, lembra aos transeuntes que a vida é breve, e o tempo precioso.
Ensinai-nos a compreender que Vós nos confiastes o vosso desígnio de amor,
paz e reconciliação, para o realizarmos no tempo, no breve arco da nossa vida
terrena. Fazei-nos compreender que, só colocando-o em prática sem demora, será
possível reconstruir esta cidade e este país e curar os corações dilacerados pela
dor. Ajudai-nos a não gastar o tempo ao serviço dos nossos interesses egoístas,
pessoais ou coletivos, mas ao serviço do vosso desígnio de amor. E quando nos
transviarmos, concedei que possamos dar ouvidos à voz dos verdadeiros homens
de Deus e arrepender-nos a tempo, para não nos arruinarmos ainda mais com
destruição e morte.
Confiamo-Vos as pessoas, cuja vida terrena foi abreviada pela mão violenta
dos seus irmãos, e imploramo-Vos também, para quantos fizeram mal aos seus
irmãos e irmãs, que se arrependam, tocados pelo poder da vossa misericórdia:
Requiem æternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace. Amen.
[Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso, entre os esplendores da luz perpétua.
Descansem em paz. Amen.]
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Oração do Anjo do Senhor

Viagem Apostólica do Papa Francisco ao Iraque
[5-8 de março 2021]
Igreja da “Imaculada Conceição” em Qaraqosh
domingo, 7 de março de 2021
Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
Sinto-me agradecido
ao Senhor pela oportunidade
de vos encontrar esta manhã.
Estava ansioso por este
momento. Agradeço a Sua
Beatitude Patriarca Ignace
Youssif Younan as suas
palavras de saudação, bem
como à Senhora Doha Sabah
Abdallah e ao Padre Ammar
Yako os seus testemunhos. Contemplando-vos, vejo a diversidade cultural e
religiosa do povo de Qaraqosh, e isto mostra algo da beleza que a vossa região
tem para oferecer ao futuro. A vossa presença aqui lembra que a beleza não é
monocromática, mas resplandece pela variedade e as diferenças.
Simultaneamente, com grande tristeza, olhamos ao nosso redor e vemos
outros sinais: os sinais do poder destruidor da violência, do ódio e da guerra.
Quantas coisas foram destruídas! E quanto deve ser reconstruído! Este nosso
encontro demonstra que o terrorismo e a morte nunca têm a última palavra. A
última palavra pertence a Deus e ao seu Filho, vencedor do pecado e da morte.
Mesmo no meio das devastações do terrorismo e da guerra podemos, com os
olhos da fé, ver o triunfo da vida sobre a morte. Tendes diante de vós o exemplo
dos vossos pais e mães na fé, que adoraram e louvaram a Deus neste lugar.
Perseveraram com firme esperança no seu caminho terreno, confiando em Deus
que nunca decepciona e sempre nos sustenta com a sua graça. A grande herança
espiritual que nos deixaram continua a viver em vós. Abraçai esta herança!
Esta herança é a vossa força. Agora é o momento de reconstruir e recomeçar,
confiando-se à graça de Deus, que guia o destino de cada homem e de todos
os povos. Não estais sozinhos. Solidária convosco está a Igreja inteira, com a
oração e a caridade concreta. E, nesta região, muitos vos abriram as portas nos
momentos de necessidade.
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Queridos amigos, este é o momento de
restaurar não só os edifícios, mas também
e em primeiro lugar os laços que unem
comunidades e famílias, jovens e idosos. Diz
o profeta Joel: «Os vossos filhos e as vossas
filhas profetizarão, os vossos anciãos terão
sonhos e os vossos jovens terão visões» (cf.
Jl 3, 1). Quando os idosos e os jovens se
encontram, que acontece? Os idosos sonham;
sonham um futuro para os jovens. E os jovens
podem recolher estes sonhos e profetizar,
realizá-los. Quando os idosos e os jovens
se unem, preservamos e transmitimos os
dons que Deus nos oferece. Olhamos para
os nossos filhos, sabendo que herdarão não
apenas uma terra, uma cultura e uma tradição,
mas também os frutos vivos da fé, que são as
bênçãos de Deus sobre esta terra. Animo-vos a não esquecer quem sois e donde
vindes; a preservar os laços que vos mantêm unidos, a guardar as vossas raízes.
Com certeza há momentos em que a fé pode vacilar, quando parece que
Deus não vê nem intervém. Sentistes a verdade disto nos dias mais negros da
guerra, e é verdade também nestes dias de crise sanitária mundial e de grande
insegurança. Nestes momentos, lembrai-vos que Jesus está ao vosso lado. Não
deixeis de sonhar. Não desistais, não percais a esperança. Do Céu, os Santos
velam sobre vós: invoquemo-los e não nos cansemos de pedir a sua intercessão.
E há também «os santos ao pé da porta (…), que vivem perto de nós e são um
reflexo da presença de Deus» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 7).
Esta terra tem muitos: é uma terra de muitos homens e mulheres santos. Deixai
que vos acompanhem para um futuro melhor, um futuro de esperança.
Comoveu-me uma coisa que disse a Senhora Doha: o perdão é necessário
por parte daqueles que sobreviveram aos ataques terroristas. Perdão: esta é
uma palavra-chave. O perdão é necessário para permanecer no amor, para se
permanecer cristão. O caminho para uma cura plena poderia ainda ser longo,
mas peço-vos, por favor, que não desanimeis. É preciso capacidade de perdoar e,
ao mesmo tempo, coragem de lutar. Sei que isto é muito difícil. Mas acreditamos
que Deus pode trazer a paz a esta terra. Confiamos n’Ele e, unidos a todas as
pessoas de boa vontade, dizemos «não» ao terrorismo e à instrumentalização da
religião.
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Padre Ammar, ao recordar os horrores do terrorismo e da guerra, agradeceu
ao Senhor por vos ter sempre sustentado nos momentos bons e maus, na saúde e
na doença. A gratidão nasce e cresce, quando recordamos os dons e as promessas
de Deus. A memória do passado molda o presente e faz-nos avançar para o futuro.
Em cada momento, demos graças a Deus pelos seus dons e peçamosLhe que conceda paz, perdão e fraternidade a esta terra e ao seu povo. Não nos
cansemos de rezar pela conversão dos corações e pelo triunfo duma cultura da
vida, da reconciliação e do amor fraterno, no respeito pelas diferenças, pelas
diversas tradições religiosas, no esforço por construir um futuro de unidade
e colaboração entre todas as pessoas de boa vontade. Um amor fraterno que
reconheça «os valores fundamentais da nossa humanidade comum, valores em
nome dos quais se pode e deve colaborar, construir e dialogar, perdoar e crescer»
(Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 283).
Quando chegava de helicóptero, vi a estátua da Virgem Maria sobre esta igreja
da Imaculada Conceição e confiei-Lhe o renascimento desta cidade. Nossa Senhora
não só nos protege do Alto, mas, com ternura materna, desce até junto de nós. Aqui
a sua estátua foi danificada e espezinhada, mas o rosto da Mãe de Deus continua a
olhar-nos com ternura. Porque é assim que fazem as mães: consolam, confortam,
dão vida. E gostaria de agradecer cordialmente a todas as mães e mulheres deste
país, mulheres corajosas que continuam a dar vida não obstante os abusos e as
feridas. Que as mulheres sejam respeitadas e protegidas! Que lhes sejam dadas
atenção e oportunidades! E agora rezemos juntos à nossa Mãe, invocando a sua
intercessão para as vossas necessidades e projetos. Coloco-vos a todos sob a sua
proteção. E peço, por favor, que não vos esqueçais de rezar por mim.

O povo não pode pagar com a própria vida!

(Manifestação de entidades nacionais entregue ao Fórum Nacional dos
Governadores diante do agravamento da pandemia e de suas consequências – publicado
dia 10 de março e entregue no dia 15 seguinte)
Nós, entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil, sob o peso
da dor e com sentido de máxima urgência, voltamos a nos dirigir à sociedade
brasileira, diante do agravamento da pandemia e das suas consequências. Nossa
primeira palavra é de solidariedade
às famílias que perderam seus
entes queridos.
Não há tempo a perder,
negacionismo mata. O vírus
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circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando diferentes grupos
etários, castigando os mais vulneráveis. Doentes morrem agonizando por falta
de recursos hospitalares. O Sistema Único de Saúde –SUS continua salvando
vidas. No entanto, os profissionais da saúde, após um ano na linha de frente,
estão à beira da exaustão. A eles, nosso reconhecimento.
É hora de estancar a escalada da morte! A população brasileira necessita de
vacina agora. O vírus não será dissipado com obscurantismos, discursos raivosos
ou frases ofensivas. Basta de insensatez e irresponsabilidade. Além de vacina já
e para todos, o Brasil precisa urgentemente que o Ministério da Saúde cumpra
o seu papel, sendo indutor eficaz das políticas de saúde em nível nacional,
garantindo acesso rápido aos medicamentos e testes validados pela ciência, a
rastreabilidade permanente do vírus e um mínimo de serenidade ao povo.
A ineficiência do Governo Federal, primeiro responsável pela tragédia que
vivemos, é notória. Governadores e prefeitos não podem assumir o papel de
cúmplices no desprezo pela vida. Assim, apoiamos seus esforços para garantir
o cumprimento do rol de medidas sanitárias de proteção, paralelamente à
imunização rápida e consistente da população. Que governadores e prefeitos
ajam com olhos não só voltados para os seus estados e municípios, mas para o
país, através de um grande pacto. Somos um só Brasil.
Ao Congresso Nacional, instamos que dê máxima prioridade a matérias
relacionadas ao enfrentamento da COVID-19, uma vez que preservar vidas é
o que há de mais urgente. Nesse sentido, o auxílio emergencial digno, e pelo
tempo que for necessário, será imprescindível para salvar vidas e dinamizar a
economia.
Ao Poder Judiciário, sob a liderança do Supremo Tribunal Federal, pedimos
que zele pelos direitos da cidadania e pela harmonia entre os entes federativos.
Que a imprensa atue livre e vigorosamente, de forma ética, cumprindo sua missão
de transmitir informações confiáveis e com base científica, sobre o que se passa.
Enfim, que a voz das instituições soe muito firme na defesa do povo brasileiro!
Fazemos ainda um apelo particular à juventude. O vírus está infectando
e matando os mais jovens e saudáveis, valendo-se deles como vetores de
transmissão. Que a juventude brasileira assuma o seu protagonismo histórico na
defesa da vida e do país, desconstruindo o negacionismo que agencia a morte.
Sabemos que a travessia é desafiadora, a oportunidade de reconstrução da
sociedade brasileira é única e a esperança é a luz que nos guiará rumo a um novo
tempo.
Quarta-feira, 10 de março de 2021.
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Dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil – CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo
Evaristo Arns - Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências – ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa – ABI
Ildeu de Castro Moreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
– SBPC

Carta Pastoral da Comissão Episcopal Pastoral
para o enfrentamento do Tráfico Humano

Brasília, 11 de março de 2021.
CEEPETH –Nº. 065/21
CARTAPASTORAL
“...não afastem o olhar à vista
dos sofrimentos de seus irmãos e
irmãs em humanidade, privados de
liberdade e dignidade, mas tenham a
coragem de tocar a carne sofredora

de Cristo.” Papa Francisco
A Comissão Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico
Humano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB e demais
entidades que compõe o Fórum Ampliado1, diante da realidade do Tráfico
Humano, agravado pela pandemia, posiciona-se e interpela a sociedade sobre os
seguintes elementos:
1. O tráfico humano é uma realidade que atinge prioritariamente as pessoas
mais vulneráveis da sociedade: mulheres, juventudes, trabalhadores/as, idosos/
as, pessoas com deficiências, ou seja, os mais desprovidos economicamente,
especialmente às crianças e adolescentes, que segundo levantamento da
Organização das Nações Unidas-ONU representa 30% de todos os indivíduos
traficados.
2. A pandemia do COVID-19 está colocando o Brasil e o restante do mundo
sob enorme atenção e preocupação. Exacerbou e trouxe à tona as escandalosas
desigualdades econômicas e sociais sistêmicas que estão entre as principais
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causas do tráfico humano: o desemprego, a pobreza, a fome, o corte de gastos
das políticas públicas, dentre elas, as de enfrentamento as formas de tráfico de
pessoas.
3. Neste contexto de isolamento social, os aliciadores/as criaram novos
modelos de negócios ao ‘novo normal’, especialmente por meio das modernas
tecnologias de comunicação. Um exemplo é o aliciamento dos cidadãos
venezuelanos que moram no Brasil e aqueles que ainda estão na Venezuela
por meio de anúncios on-line e plataformas de mídias sociais para trabalhos
em cidades populosas, ficando altamente vulneráveis ao tráfico para fins de
exploração sexual e trabalho escravo.
4. As fronteiras fechadas por conta da pandemia têm acirrado conflitos
entre polícia e imigrantes. É preocupante ainda a situação dos imigrantes que
recentemente estavam acampados na fronteira do Acre com o Peru. É evidente,
pois a importância de continuar tratando com respeito os imigrantes que chegam
ao Brasil, e dar-lhes condições dignas de acolhida, assistência e inserção.
5. O mesmo princípio vale para os brasileiros/as em situação de migração
interna em busca de trabalho e melhores condições de vida. As recentes
ocorrências flagradas de escravidão de norte a sul do país, abrangem setores
econômicos diversificados: pecuária, lavouras (especialmente café e cebola),
carvoaria, mineração, confecção, construção civil e outros serviços diversos.
6. Diante dessa realidade do tráfico humano, queremos solicitar que
as autoridades brasileiras do campo político e eclesial se comprometam
a:1CáritasBrasileira; Comissão Brasileira de Justiça e Paz; Comissão Episcopal
Pastoral para a Juventude; Instituto de Migrações e Direitos Humanos; Pastoral
da Mulher Marginalizada, Pastoral Carcerária e Serviço Pastoral dos Migrantes.
• Criar mecanismos para o trabalho articulado das organizações
governamentais e da sociedade civil para fortalecer e/ou aprimorar os instrumentos
legais adequados às diretrizes internacionais e capazes de dotar os agentes
públicos de ferramentas, adaptando respostas para impedir que traficantes de
pessoas e aliciadores ajam impunemente durante a pandemia.
• Que as diferentes instancias eclesiais assumam com prioridade o
enfrentamento a estes crimes contra a vida humana: realizando formação
com as lideranças, subsidiando-as com materiais apropriados de formação,
especialmente o guia “Orientações Pastorais Sobre o Tráfico de Pessoas, das
Edições CNBB”.
• E para reduzir as desigualdades sociais que lançam as pessoas na roda
viva do tráfico de pessoas, interpelamos a todos/as: igreja e sociedade para um
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empenho coletivo pela vacina já para todos/as, Auxilio Emergencial até o fim da
pandemia e um posicionamento claro e firme de denúncia às praticas genocidas
do atual governo. Que Jesus Cristo, aquele que habitou o coração de Santa
Josefina Bakhita, escravizada que testemunhou a esperança, nos anime e nos
fortaleça para um esforço comum de coragem, paciência e perseverança na luta
contra todas as formas modernas de escravidão.
Evaristo Pascoal Spengler - Bispo de Marajó/PA, Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral Especial para o Enfrentamento ao Tráfico Humano
Dom Adilson Pedro Busin - Bispo Auxiliar de Porto Alegre/RS
Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira - Bispo de Itacoatiara/AM
Dom José Luiz Ferreira Sales - Bispo de Pesqueira/PE
(Integram o Fórum Ampliado de Combate ao Tráfico de Pessoas ligado à
Comissão da CNBB a Cáritas Brasileira, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, a
Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, o Instituto de Migrações
e Direitos Humanos, a Pastoral da Mulher Marginalizada, a Pastoral Carcerária e o
Serviço Pastoral dos Migrantes.)

Ano da Família Amoris Laetitia

No dia 19 de março, dia de São José, a Igreja Católica
abriu o ano da Família Amoris Laetitia, uma iniciativa do Papa
Francisco para comemorar os cinco anos da exortação apostólica
“A Alegria do Amor na Família”, fruto de dois sínodos sobre a
família.
O “Ano Família Amoris Laetitia” pretende chegar a
todas as famílias do mundo através de várias propostas de
caráter espiritual, pastoral e cultural que podem ser implementadas em paróquias,
dioceses, universidades, movimentos eclesiais e associações familiares. As ações
são coordenadas pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.
“Estas reflexões serão colocadas à disposição das comunidades eclesiais e das
famílias, para acompanhá-las em seu caminho. A partir de agora, convido a todos
a somarem-se às iniciativas que serão impulsionadas durante o ano. Confiamos
este caminho com as famílias de todo o mundo à Sagrada Família de Nazaré, em
particular a São José, esposo e pai solícito”, disse o Papa Francisco.
Em entrevista para o Portal Vida e Família, mantido pela Comissão Vida e
Família da CNBB, o secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida,
padre Alexandre Awi Melo, fala que o ano Família Amoris é oportunidade de
“redescobrir a beleza desse documento, tomar o documento novamente em mãos,
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lê-lo, descobrir como aplicá-lo da melhor maneira possível nas nossas famílias, nas
nossas comunidades, nas nossas dioceses”.
O padre brasileiro que atua na Cúria Romana ainda ressaltou que um dos pontos
que precisam de atenção durante o Ano Família Amoris Laetitia é a redescoberta e
um novo acento ao valor da preparação ao matrimônio. “Nesse sentido, todas as
iniciativas que puderem ser feitas para preparar os jovens no noivado, no namoro
inclusive, sem ainda na perspectiva do casamento, mas já começando a educar o
tema da afetividade, da sexualidade, depois a importância de acompanhar bem para
o casamento, ter muita consciência do que estão fazendo, inclusive há iniciativas
muito positivas de um acompanhamento personalizado, como existe aí no Brasil”,
sublinhou.

A iniciativa

O ano Família Amoris Laetitia foi anunciado pelo Papa Francisco no domingo
da Sagrada Família (27 de dezembro de 2020) e será realizado de 19 de março de
2021 a 26 de junho de 2022, durante o X Encontro Mundial das Famílias, em Roma,
com o Santo Padre.
A exortação apostólica, lançada em 2016, é fruto de dois sínodos sobre a família
realizados nos anos de 2014 e de 2015. O documento possui nove capítulos que
abordam questões sobre a palavra, a realidade, os desafios e a vocação das famílias,
o amor no matrimônio, a fecundidade, a educação dos filhos, a espiritualidade, entre
outros temas.
Os objetivos do Ano Família Amoris Laetitia anunciado pelo Papa são: difundir
o conteúdo da exortação apostólica; anunciar que o sacramento do matrimônio é um
dom; fazer da família protagonista da pastoral familiar; sensibilizar os jovens; e,
ampliar o olhar e a ação da Pastoral Familiar.
Durante o Ano Família Amoris Laetitia serão aprofundadas discussões sobre
a exortação apostólica e como colocá-las em prática nas paróquias e dioceses,
além de interagir com as comissões de Educação, Catequese, Juventude, Laicato e
Missionária da CNBB, e as pastorais da Pessoa Idosa e da Criança em vista de um
trabalho sinodal. Para maio, está prevista a realização de um seminário sobre os 40
anos da exortação apostólica Familiaris Consortio e 5 anos da Amoris Laetitia –
questões pastorais, eclesiológicas e morais.
No Brasil, as ações do Ano Família Amoris Laetitia são impulsionadas pela
CNBB, por meio da Comissão Episcopal para a Vida e Família, que vai disponibilizar
subsídios de aprofundamento escritos por bispos, padres e famílias, proporcionando
maior conhecimento da Exortação do Papa, além de apresentar diversas experiências
relacionadas ao tema. (Fonte: CNBB)
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Um ano especial
para a família

O objetivo: amadurecer os frutos da Exortação
Apostólica Pós-Sinodal do Papa Francisco “A
alegria do amor na família” de 19 de março de
2016 e aproximar a Igreja das famílias de todo o
mundo, postas à prova pela atual pandemia.

