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Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco 
Páscoa 2021

(Mensagem à cidade [de Roma] e ao mundo)
Basílica de São Pedro, domingo, 4 de abril de 2021
Queridos irmãos e irmãs, 

boa Páscoa! Boa, santa e serena 
Páscoa!

Hoje ressoa, em todas as 
partes do mundo, o anúncio da Ig-
reja: «Jesus, o crucificado, ressus-
citou, como tinha dito. Aleluia».

O anúncio de Páscoa não oferece uma miragem, não revela uma fórmula 
mágica, não indica uma via de fuga face à difícil situação que estamos a atraves-
sar. A pandemia está ainda em pleno desenvolvimento; a crise social e económi-
ca é muito pesada, especialmente para os mais pobres; apesar disso – e é escan-
daloso –, não cessam os conflitos armados e reforçam-se os arsenais militares. 
Isto é o escândalo de hoje.

Perante, ou melhor, no meio desta complexa realidade, o anúncio de Pás-
coa encerra em poucas palavras um acontecimento que dá a esperança que não 
dececiona: «Jesus, o crucificado, ressuscitou». Não nos fala de anjos nem de fan-
tasmas, mas dum homem, um homem de carne e osso, com um rosto e um nome: 
Jesus. O Evangelho atesta que este Jesus, crucificado sob Pôncio Pilatos por ter 
dito que era o Cristo, o Filho de Deus, ao terceiro dia ressuscitou, conforme as 
Escrituras e como Ele próprio predissera aos seus discípulos.

O próprio Crucificado, não outra pessoa, ressuscitou. Deus Pai ressuscitou 
o seu Filho Jesus, porque cumpriu até ao fim o seu desígnio de salvação: tomou 
sobre Si a nossa fraqueza, as nossas enfermidades, a nossa própria morte; sofreu 
as nossas dores, carregou o peso das nossas iniquidades. Por isso Deus Pai O 
exaltou, e agora Jesus Cristo vive para sempre, Ele é o Senhor.

As testemunhas referem um detalhe importante: Jesus ressuscitado traz 
impressas as chagas das mãos, dos pés e do peito. Estas chagas são a chancela 
perene do seu amor por nós. Quem sofre uma provação dura, no corpo e no 
espírito, pode encontrar refúgio nestas chagas, receber através delas a graça da 
esperança que não dececiona.

Cristo ressuscitado é esperança para quantos ainda sofrem devido à pan-
demia, para os doentes e para quem perdeu um ente querido. Que o Senhor lhes 
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dê conforto, e apoie médicos e enfermeiros nas suas fadigas! Todos, sobretudo as 
pessoas mais frágeis, precisam de assistência e têm direito a usufruir dos cuidados 
necessários. Isto é ainda mais evidente neste tempo em que todos somos chamados 
a combater a pandemia, e um instrumento essencial nesta luta são as vacinas. Por 
isso, no espírito dum «internacionalismo das vacinas», exorto toda a comunidade 
internacional a um empenho compartilhado para superar os atrasos na distribuição 
delas e facilitar a sua partilha, especialmente com os países mais pobres.

O Crucificado Ressuscitado é conforto para quantos perderam o trabalho 
ou atravessam graves dificuldades económicas e carecem de adequada proteção 
social. O Senhor inspire a ação das autoridades públicas para que a todos, espe-
cialmente às famílias mais necessitadas, sejam oferecidas as ajudas necessárias 
para um condigno sustento. Infelizmente a pandemia elevou de maneira dramáti-
ca o número dos pobres, fazendo cair no desespero milhares de pessoas.

«É necessário que os “pobres” de todo o gênero reaprendam a esperar», 
disse São João Paulo II na sua viagem ao Haiti. E é precisamente para o querido 
povo haitiano que, neste dia, vai o meu pensamento e encorajamento a fim de 
não se deixar vencer pelas dificuldades, mas olhar para o futuro com confiança e 
esperança. É verdade! O meu pensamento dirige-se de forma especial para vós, 
queridas irmãs e irmãos haitianos: estou unido e solidário convosco e faço votos 
de que se resolvam definitivamente os vossos problemas. Rezo por isso, queri-
dos irmãos e irmãs haitianos.

Jesus ressuscitado é esperança 
também para tantos jovens que foram 
forçados a transcorrer longos períodos 
sem ir à escola ou à universidade e sem 
partilhar o tempo com os amigos. Todos 
precisamos de viver relações humanas 
reais e não apenas virtuais, sobretudo 
na idade em que se formam o caráter e 
a personalidade. Ouvimo-lo na passada 
sexta-feira durante a Via-Sacra das cri-
anças. Estou unido aos jovens de todo 

o mundo e, neste momento, especialmente aos da Birmânia que se empenham 
pela democracia, fazendo ouvir pacificamente a sua voz, cientes de que o ódio 
só pode ser dissipado pelo amor.

Que a luz do Ressuscitado seja fonte de renascimento para os migrantes 
que fogem da guerra e da miséria. Nos seus rostos, reconhecemos o rosto desfig-
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de “Corpus Christi” – 03.06.2021

 - Eucaristia, aliança de amor no Corpo e Sangue de Cristo para a vida do mundo
 - 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” – Jubileu eucarístico
  Cor litúrgica: BRANCA                 Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                www.diocesedeerexim.org.br
 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 553) Ref. Nós somos muitos, mas formamos ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo que nos dá 

seu Corpo e Sangue como alimento e bebida de nossa comunhão 
fraterna, e a luz do Espírito Santo estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Nas dificuldades, como as causadas pela pandemia, percebemos melhor 

a força da fé e o conforto dos sacramento, especialmente da Eucaristia. Nesta 
solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, bendizemos a Deus por este grande dom 
e renovamos nosso compromisso de a ele correspondermos. 

D. (... presença real e permanente de Cristo – na Diocese, Jubileu eucarístico / início 
do mês das festas dos santos populares, / necessidade de permanente iniciação a 
este sacramento que sustenta a fé de todos / as diversas iniciativas de promoção 
humana, decorrência indispensável da Eucaristia, especialmente a Cáritas e outras 
obras sociais...)

Pedido de perdão
D. Esta solenidade do Corpo de Deus ressalta que Cristo se oferece a si mesmo como 

alimento e permanece conosco na Eucaristia para sermos fortes na caminhada da vida 
e superarmos as dificuldades, como as da pandemia. Peçamos perdão a Deus por nem 
sempre participarmos da celebração litúrgica e não vivermos a comunhão fraterna. 

L. Senhor, que ensinastes muitas coisas à multidão faminta e lhe providenciastes o 
pão, tende piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que nos dais vosso Corpo como Pão da vida eterna, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais vosso Sangue, derramado para o perdão dos pecados, tende 

piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus de poder e clemência...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
D. OREMOS. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o 

memorial da vossa paixão; dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do 
vosso Corpo e Sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa 
redenção. Vós, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade do Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-

Paulus, p. 554-559).
Anim.: Na última Ceia Pascal com os discípulos, Cristo nos deu a Eucaristia para 

fazermos memória permanente da sua doação total ao Pai no sacrifício da Cruz. 
Celebrando-a, anunciamos sua ressurreição e sua vinda gloriosa, na esperança da 
vida eterna. 

1ª Leitura: Ex 24,3-8 

Salmo: 115(116)
S. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. 
A. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. 
S. 1. - Que poderei retribuir ao Senhor Deus* por tudo aquilo que ele fez em meu 

favor? - Elevo o cálice da minha salvação,* invocando o nome santo do Senhor.
2. - É sentida por demais pelo Senhor* a morte de seus santos, seus amigos. = Eis 

que sou o vosso servo, ó Senhor,+ que nasceu de vossa serva;* mas me quebrastes 
os grilhões da escravidão. 

3. - Por isso oferto um sacrifício de louvor,* invocando o nome santo do Senhor. - 
Vou cumprir minhas promessas ao Senhor* na presença de seu povo reunido. 

2ª Leitura: Hb 9,11-15 
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu sou o pão vivo descido do céu;/ quem deste pão come,/ sempre há de viver.
A. /:Aleluia, aleluia...
Evangelho: Mc 14,12-16.22-26 
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Nos cinquenta anos de nossa diocese de Erexim certamente a fé e a vida de 

nosso povo foi fortalecida e alimentada pela Eucaristia. Neste ano de São José e da 
família somos convidados a cuidarmos de nossa vida familiar e fazermos de nossas 
casas e lares verdadeiros santuários de vida e de esperança. 

Celebramos hoje a solenidade de “Corpus Christi”, uma das mais belas 
manifestações litúrgicas da Igreja Católica. Esta festa nos recorda a Instituição da 
Eucaristia, acontecida na Última Ceia, na quinta-feira santa.  É a manifestação pública 
da fé do nosso povo na presença real de Cristo na Eucaristia. É a manifestação do 
amor que os cristãos católicos sentem pelo Cristo Eucarístico. 

O sentido teológico mais atual dessa celebração, com a reforma litúrgica 
do Concílio Vaticano II, é a unidade do povo ao redor do seu Senhor presente na 
Eucaristia. É o momento de louvarmos e agradecermos a importância e a presença 
da Eucaristia em nossa comunidade. A Eucaristia é o sinal do encontro e presença de 
Deus, é a festa da partilha da Palavra e do Pão.

A solenidade de Corpus Christi é um grande momento de catequese que temos 
sobre Deus. Um Deus próximo, que caminha conosco. Não é por acaso que o povo 
chama a Eucaristia de Comunhão: comunhão com Deus, que nos leva à comunhão 
com os outros e com a natureza. 

Quem participa da comunhão se compromete diante de toda a comunidade 
a transformar a própria vida. A Eucaristia não foi instituída para favorecer o 
individualismo e o isolamento espiritual. A Eucaristia é sempre o alimento de uma 
comunidade. O pão é partido entre irmãos. A Eucaristia é um alimento que sustenta a 
fome de paz e de felicidade que emerge do ser humano.

Num mundo alucinado pela concentração, a Eucaristia aponta o caminho da 
partilha. Celebrar o Corpo e Sangue de Cristo significa crer que Jesus é o Filho de Deus, 
que continua em nosso meio e nos chama a sermos os seus discípulos. Conhecedor 
da fragilidade humana, Jesus escolhe ser alimento para fortalecer os passos que, por 
vezes, vacilam nas estradas da vida. Não participar da Eucaristia é distanciar-se do 
amor de Deus. A Palavra de Deus e a Eucaristia são dois alimentos que sustentam e 
fortalecem nossa fé. 

Procuremos valorizar a presença da Eucaristia em nossa comunidade. Jesus está 
presente no meio de seu povo, e nos fortalece em nossa caminhada, em nossa vida. 

 “Graças e louvores sejam dados a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo 
Sacramento”! Que o Bom Deus vos abençoe e proteja!

                                                                                              Pe. Cleocir Bonetti
                                                                           Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
A. (Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha confiança!....

Preces dos fiéis
D. Agradecidos a Deus pelo dom da Eucaristia, memorial da Paixão, Morte e 

Ressurreição de seu Filho Redentor, dirijamos-lhe nossas preces comunitárias.
A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja anuncie vossa Palavra e ofereça o Pão do Altar a todos, com 

ações para não faltar o pão da mesa a ninguém, especialmente nas consequências 
da pandemia, nós vos pedimos:

2. Para que o jubileu eucarístico em nossa Diocese neste ano do cinquentenário de 
sua criação nos ajude a compreender mais e a viver melhor o sacramento do altar, 
nós vos pedimos:

3. Para que em cada comunidade surjam vocações ao ministério ordenado e à vida 
religiosa, nós vos pedimos: 

4. Para participarmos da missa, especialmente no domingo, dia eucarístico, nós vos pedimos: 
5. Para vivermos as exigências da Eucaristia de vida fraterna, de participação na 

construção de uma sociedade justa e do cuidado com a vida, nós vos pedimos:
D. Com parte da oração do Congresso Eucarístico Nacional do próximo ano, 

rezemos: Ó Salvador do Mundo,
A. no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua 

bondade uma mesa para o pobre.
D. Fazei que vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para 

que não haja necessitados entre nós.
A. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à 

multidão com fome.
D. E, para permanecer entre nós o sacrifício da Nova Aliança, na última ceia, 

mandastes que o celebrássemos em memória de vós.
A. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso Corpo e do vosso 

Sangue e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa ação, em 
nós e através de nós. Amém.

 3. RITO DE OFERTA
Anim.: Façamos nosso rito de oferta bendizendo a Deus pelo dom da Eucaristia, 

sustento de nossa fé. 
A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus, elevo meu coração...
D. Nós louvamos, ó Deus, porque nos ofereceis a graça de participar da celebração 

de vosso amor. Concedei-nos crescer na comunhão fraterna e vos servir sempre 
com alegria e fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor!

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

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

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

próprio Deus!:/
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
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. Bendito sejais, ó Pai Criador, 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. Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito sejais!
D. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos 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. 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. 
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso).
Anim.: Ao participarmos da mesa eucarística, renovemos nossa fé e nosso 

compromisso de comunhão permanente com os irmãos e irmãs na Igreja que 
formamos nesta Diocese em seu ano jubilar de ouro, no ano de São José, nosso 
padroeiro, e ano da Família Amoris Laetitia. 

A. (Nº 486) 1. Foi na ceia sagrada, banquete festivo ....
D. OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, 

que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso Corpo e do 
vosso Sangue. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo.

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 / Catequizandos  
e catequistas/  Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família 
Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)

A. Em cada Missa, mas especialmente na de hoje, somos convidados a renovar nossa 
fé na presença real de Cristo na Eucaristia e nosso compromisso de testemunhá-la 
na solidariedade fraterna em iniciativas de promoção humana, como neste tempo 
de consequências da pandemia.

A. (Ref. nº 283) O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos/ /:e 
nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão.:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus que vos alimentou com o Pão do Céu, vos sustente no trabalho pelo pão da 

mesa e sua partilha solidária; Ele que vos deu o dom na fé no Batismo, a renove 
continuamente pela mesa da Palavra e da Eucaristia. E que vos abençoe o mesmo 
Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Que a Eucaristia seja vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

No site da Diocese, no campo “Hinário Litúrgico”, áudio e letra dos cantos de cada 
domingo das celebrações. No site, também, diversos outros campos... Na  Livraria 

Diocesana, na entrada para  Santuário, livros, cartões, imagens, objetos religiosos.
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Celebração da Palavra de Deus
10º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 06/6/2021

 - Cristo reúne em nova família os que nele creem e vivem o que ensina, e lhes garante a salvação
 - 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. ACOLHIDA
A. (Nº 352) 1. Dom da vida, ó Pai celebramos, ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça e a força de Cristo que tem o poder de Deus 

contra o mal, a luz e a comunhão do Espírito Santo, estejam 
convosco. 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: Pela fé, a partir do Batismo, fazemos parte da família dos discípulos missio-

nários de Cristo, que fortalecem sua comunhão fraterna e sua resistência às ten-
tações do mal pela celebração litúrgica. Seguindo o exemplo dos santos e santas, 
especialmente os deste mês, e contando com sua intercessão, louvemos a Deus 
pelo amor e pela vida que nos concede.

D. (...dia de oração pelas vocações e da partilha / encontros da Igreja no RS - Bis-
pos, Superiores dos Religiosos e Bispos, As. da Ação Evang., nesta semana, em 
S. Leopoldo /  solenidade do Sagr. Cor. de Jesus sexta-feira, com recordação do 
Ap. da Or. /...)

Pedido de perdão 
D. Precisamos sempre retomar nossos compromissos com Deus e com os irmãos, 

rejeitando as tentações que vêm do espírito do mal. Peçamos perdão a Deus por 
escolhas erradas que fazemos e por não assumirmos nossa responsabilidade, cul-
pando os outros pelas nossas faltas.  

L. Senhor, que nos dais vossa Lei como caminho de vida feliz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que tendes todo poder contra o mal, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos tornais membros de vossa família pelo cumprimento da vontade 

do Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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D. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens! ...
D. OREMOS. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por 

vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda.  PNSrJC.
A. Amém. 

3. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 10º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 595-598).
Anim. Com a força de Deus e a luz de sua Palavra, venceremos as tentações do mal 

e fortaleceremos a comunhão fraterna da família constituída por Cristo em seu 
amor. 

1ª Leitura: Gn 3,9-15 

Salmo: Sl 129(130) 
S. No Senhor toda graça e redenção!
A. No Senhor toda graça e redenção!
S. 1. - Das profundezas eu clamo a vós,* Senhor, escutai a minha voz! - Vossos ou-

vidos estejam bem atentos* ao clamor da minha prece!
2. - Se levardes em conta nossas faltas,* quem haverá de subsistir? - Mas em vós se 

encontra o perdão,* eu vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança,* espero em sua palavra. - A minh’alma 

espera no Senhor* mais que o vigia pela aurora.
4. - Espere Israel pelo Senhor,* mais que o vigia pela aurora! - Pois no Senhor se 

encontra toda graça* e copiosa redenção. - Ele vem libertar a Israel* de toda a sua 
culpa.

2ª Leitura: 2Cor 4,13-18 – 5,1 

A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. O príncipe deste mundo agora será expulso; e eu, da terra levantado, atrairei todos 

a mim mesmo. 
A. /:Aleluia, ... 

Evangelho: Mc 3,20-35 
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade _________________________
Celebrando o jubileu de ouro de nossa diocese podemos perceber as maravi-

lhas que Deus realizou na caminhada diocesana ao longo destes 50 anos. Queremos 
fazer memória do passado, mas olharmos para o futuro e dizermos “Caminha co-
nosco Senhor”. 

A liturgia de hoje nos apresenta uma narrativa, bastante conhecida, tirada do 
livro do Gênesis, que é o diálogo de Deus com Adão e Eva. Esse texto não é uma 
crônica de um fato ocorrido no começo do mundo, mas uma história que nos revela, 
antes de tudo, que o mal não vem de Deus, mas do próprio ser humano.

Deus fez todas as coisas perfeitas, mas os seres humanos estragaram muita 
coisa. A autossuficiência, a ilusão de viver sem Deus, são comparadas, na Bíblia, 
a uma serpente. É uma ideia bastante perigosa que invade a mente e o coração das 
pessoas e as conduz à prática do mal. Essa narrativa nos mostra que o pecado come-
tido tem consequências: 

antes de tudo, o ser humano que pratica o mal não se encontra mais no lugar 
que lhe foi designado na criação. Deus o procura, o chama: “Onde estás?” Quem 
pretende construir seu próprio mundo, quem se isola em seu egoísmo, passa a ter 
medo de Deus, evita-o, procura afastar-se de Deus.

a segunda consequência é o afastamento dos seus irmãos. Adão acusa Eva, e 
ela por sua vez, põe a culpa na serpente. Os que pecam se incriminam mutuamente 
pelas próprias desgraças, agridem-se, odeiam-se. Deus criou os seres humanos para 
se ajudarem, porém, o pecado os desune, os torna inimigos.

a terceira consequência do pecado é a destruição de quem o comete. Depois 
de ter pecado, sente-se nu e envergonhado porque perdeu a própria dignidade.

Evidentemente que o autor sagrado não está se referindo a um pecado come-
tido somente uma vez, no começo do mundo. Qualquer pecado tem essa mesma 
origem e provoca sempre as mesmas e desastrosas consequências.

Conforme o Evangelho de hoje Jesus tem o poder de perdoar pecados, de 
expulsar demônios e vencer as forças do mal. Acreditemos pois nesta força que nos 
liberta de tudo o que nos escraviza. No Evangelho Jesus nos diz que para fazermos 
parte de sua família precisamos fazer a vontade de Deus. Jesus, não pertence mais 
à sua Mãe, aos seus parentes. Jesus pertence a todos, forma uma nova família não 
ligada por laços de sangue, mas pelos laços da fé. Neste ano de São José e da famí-
lia rezemos pelas nossas famílias e agradeçamos por fazermos parte da família de 
Jesus. Que Deus vos proteja!

Pe. Cleocir Bonetti
 Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, mas ...

Oração dos fiéis
D. Peçamos a Deus a força de resistir às tentações enganadoras do espírito do mal e 

a docilidade ao Espírito Santo para realizarmos o que é justo e verdadeiro.
A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja anuncie e testemunhe a todos a Boa Nova da Salvação e a 

alegria de participar da nova família formada em Cristo, nós vos pedimos: 
2. Para sentir-nos felizes e comprometidos com a Igreja que formamos nesta Dioce-

se de Erexim em seu ano jubilar de ouro, nós vos pedimos: 
3. Para que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, cuja solenidade transcorre 

sexta-feira, renove nossas famílias e as ajude a viver o perdão e a união, nós vos 
pedimos:

4. Para que a ternura do Coração de vosso Filho nos faça viver relações misericor-
diosas para superar toda violência, nós vos pedimos:

5. Para que as celebrações dos santos deste mês fortaleçam os laços da amizade e 
multipliquem os gestos de solidariedade fraterna, nós vos pedimos: 

6. Para que, com o compromisso de cada um e de todos, com as ações das entidades 
sociais e das instâncias governamentais, possamos superar logo as consequências 
da pandemia, nós vos pedimos:  

7. ... 
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos indicais o caminho do bem, nos for-

taleceis com vossa graça para segui-lo e nos acolheis se dele nos desviamos e a 
Vós retornamos. Ajudai-nos a realizar sempre a vossa vontade e assim sermos da 
família reunida por vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Da vida de nossas famílias e de nosso trabalho, fazemos nossa oferta a Deus 

que nos liberta de todo mal. 
(Nº 443) Ref. Não se deve dizer nada posso ofertar....
D. Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos servir e acolhei nossa oferen-

da, para que nossa celebração vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em 

nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as 
mãos e procurando reencontrar a paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo 

perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos 

amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa 

N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram 
de boa vontade.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra, pos-

samos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e 
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.

A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de 

nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Cristo revelou sua misericórdia com todos e pediu para sermos misericordiosos. 

No compromisso de segui-lo, rezemos como nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
Anim.: Para percorrermos com firmeza e perseverança o caminho que nos indica, 

Cristo nos alimenta com o Pão da Vida. Revigorados por ele, resistiremos à tenta-
ção de seguir outras propostas de vida.

A. (507) 1. Os irmãos se sentam à mesma mesa; sabem ...
D. OREMOS! Ó Deus, que curais nossos males, agi em nós por esta Euca-

ristia, libertando-nos das más inclinações e orientando para o bem a nossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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D.  (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Se-
nhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dioce-
se e do mundo / Vocações / superação das consequências da pandemia Covid-19 
/ Encontros da Igreja no Rio Grande do Sul nesta semana em São Leopoldo  / 
Cultivo da devoção ao  Sagrado  Coração de Jesus,  cuja solenidade transcorre 
sexta-feira / Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família 
Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso) 
Anim. Quem anuncia com vigor o Evangelho de Jesus, denunciando a mentira e a 

injustiça, pode ser desmoralizado como Jesus. Que nos mantenha fiéis à sua Pa-
lavra.

A. (Nº 541) Ref. /:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás! Estarei con-
vosco e serei vossa luz na missão!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Que Deus volte para vós seu olhar e vos dê forças para permanecerdes fiéis a 

Ele nas tentações da vida e nas incompreensões na prática do bem. E vos abençoe 
Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
D. Proclamai que Cristo vence todos os males; ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes: (a confirmar)
- Seg.-feira, das 13h30 às 16h30, enc. das coord. par. da Animação Bíblico-catequé-

tica, local a ser definido.
- De seg. a sexta-feira, Encontro dos Bispos, Provinciais e As. Reg. da Ação Evang. 

do Sul 3 da CNBB, no Centro de Esp. Cristo Rei (CECREI), S. Leopoldo.
-Sexta-feira, Sagr. Cor. de Jesus.
- Sáb., jantar italiano comemorativo aos 78 anos de par. e 19 do município de Paulo 

Bento.
- Domingo, 11º TC-B – Início da 36ª Semana Nac. do Migrante (Migração e Diálo-

go - “Quem bate à nossa Porta?); Dia mariano e vocac. no Sant. de Fátima no ano 
jubilar de ouro da Diocese.

Leituras da semana:
dia 07, 2ªf, 2Cor 1,1-7; Sl 33 (34); Mt 5,1-12; dia 08, 3ªf, 2Cor 1,18-22; Sl 1118(119); 

Mt 5,13-16; dia 09, 4ªf, S. José de Anchieta: 2Cor 3,4-11; Sl 98(99); Mt 5,17-
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19; dia 10, 5ªf, 2Cor 3,15-4,1.3-6; Sl 84(85); Mt 5,20-26; dia 11, 6ªf, SAGR. 
COR. DE JESUS: Os 11,1.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.3); Ef 3,8-12.14-19; 
Jo 19,31-37; dia 12, sáb., Imac. Cor. de Maria: Is 61,9-11; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7 
8abcd (R.cf. 1a); Lc 2,41-51; dia 13, dom., 11º DO TC-B: Ez 17,22-24; Sl 91(92); 
2Cor 5,6-10; Mc 4,26-34; (A semente e o grão de mostarda).

Hino do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e 
louvor! Igreja diocesana que celebra sua história percor-
rida:  ‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. 
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé e o 

ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 
2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu, 

que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 
 
Lembretes:
- 07, Das 13h30 às 16h30, encontro das coordenações paroquiais da Animação Bí-

blico-catequética, local a ser definido.
07 a 11, Encontro dos Bispos, Provinciais e Assembleia Regional da Ação Evange-

lizadora do Sul 3 da CNBB, no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), 
São Leopoldo.

11 – Sagrado Coração de Jesus 
12, Jantar italiano comemorativo aos 78 anos de paróquia e 19 do município de 

Paulo Bento.
13 – 11º DTC-B – Início da 36ª Semana Nacional do Migrante; Dia mariano e vo-

cacional no Santuário 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.

Acesse o site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
“Hinário Litúrgico”, áudio e letra dos cantos de cada domingo das celebrações. 

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
11º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 13.6.2021

 - As maravilhas do  Reino realizadas por Deus com pessoas humildes e de poucos recursos
- 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: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS 
A. (349) 1. Dentro de nossa vida, viemos ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. O Deus da vida, que em seu filho Jesus nos manifesta o seu 

amor e pela ação do Espírito Santo renova nossa esperança, es-
teja convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Com sua graça, Deus faz crescer o Reino pelo trabalho de pessoas simples que 

nele confiam, assim como de pequenas mudas e sementes faz surgir grandes árvores e 
extensas plantações. Todos podemos produzir muitos frutos neste mundo, no qual pe-
regrinamos, como nos lembra a realidade do migrante, cuja semana estamos iniciando. 

D. (...Início da 36ª Semana Nacional do Migrante [Migração e Diálogo e “Quem 
bate à nossa Porta?]; / festas de Santo Antonio e de outros santos populares... / 
encontro vocacional, sexta-feira, no Seminário N. Sra. de Fátima)

Pedido de perdão 
D. Deus conta conosco para semear a semente do Reino e fazê-la dar frutos abun-

dantes. Peçamos perdão se nem sempre realizamos o que espera de nós e se não 
valorizamos as maravilhas que realiza com os pequenos e fracos, que não contam 
segundo os critérios do mundo. 

L. Senhor, que escolheis os fracos para confundir os fortes, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que exaltais os humildes e humilhais os orgulhosos, tende piedade de nós.  
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que não olhais as aparências, mas a disposição do coração, tende piedade 

de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
D. Deus de ternura e bondade...
A. Amém
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Hino de louvor
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus na imensidão e paz na terra ...
D. OREMOS. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável 

ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre 
o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa 
vontade e seguindo os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 11º DTC-B, Paulinas-Paulus, 599-601)
Anim. Na confiança absoluta em Deus e dedicação total, com ações simples e re-

cursos limitados, os discípulos missionários de Cristo fazem crescer o Reino de 
justiça e de amor.

1ª Leitura: Ez 17,22-24 

Salmo: Sl 91(92)
S. Como é bom agradecermos ao Senhor. 
A. Como é bom agradecermos ao Senhor. 
S. 1. - Como é bom agradecermos ao Senhor* e cantar salmos de louvor ao Deus 

Altíssimo! - Anunciar pela manhã vossa bondade,* e o vosso amor fiel, a noite 
inteira.

2. - O justo crescerá como a palmeira,* florirá igual ao cedro que há no Líbano; - na 
casa do Senhor estão plantados,* nos átrios de meu Deus florescerão.

3. - Mesmo no tempo da velhice darão frutos,* cheios de seiva e de folhas verde-
jantes; - e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus:* meu Rochedo, não existe nele 
o mal!”

2ª Leitura: 2 Cor 5,6-10 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/ S. 

Semente é de Deus a Palavra, o Cristo é o semeador; todo aquele que o encontra, 
vida eterna encontrou. 

A. Alê, alê....

Evangelho: Mc 4,26-34 

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade __________________
Jubileu de ouro de nossa Diocese: “50 anos a serviço da fé e da vida”. Nossa 
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grande família diocesana celebra sua caminhada de fé em Cristo, nosso Salvador. 
Lembramos também o ano da família e peçamos que São José, nosso padroeiro, nos 
ajude a cuidar da família e viver a alegria do Lar de Nazaré. 

Jesus tinha um jeito muito próprio para transmitir ao povo seus ensinamentos. 
Quando dirigia sua palavra a grupos maiores usava comparações. Este modo de 
Jesus ensinar, contando pequenas histórias compreensíveis por todos, denomina-se 
‘parábolas’.

O Evangelho de hoje nos apresenta duas parábolas que Jesus conta para nos 
fazer entender como é o Reino de Deus. Na primeira, Jesus recorre à imagem do se-
meador, da semente. O agricultor lança na terra a semente na esperança da colheita. 
Da mesma forma que a semente germina e cresce silenciosa, o Reino de Deus vai 
acontecendo em nosso meio e em nosso coração. A semente da parábola é a própria 
Palavra de Deus. O agricultor semeia na esperança de uma boa colheita. 

Por sua vez, a parábola do grão de mostarda nos mostra que não é preciso 
grandes acontecimentos, ações grandiosas aos olhos humanos para cultivar o Reino 
de Deus. Os pequenos atos de nosso dia-a-dia são o grão de mostarda que cresce e 
vai se tornando um grande sinal no meio da comunidade, da sociedade. Ao crescer-
mos na fé, na esperança e na caridade, nos tornamos árvore capaz de abrigar com 
sua sombra os irmãos e irmãs que de nós necessitam e precisam de consolo, de 
amparo, de ajuda.

O Reino de Deus é uma árvore grande e acolhedora. É o ponto de encontro 
de todos os povos. A Palavra de Deus deste domingo convida a nos dedicarmos à 
missão e serviço na comunidade, na Igreja que cresce a partir do que é pequeno e às 
vezes até invisível ao mundo. O mundo necessita de semeadores da paz, da justiça e 
do amor. A semente só será jogada ao solo se houver mãos dispostas a semear. 

Deus Pai, ao enviar o seu Filho Jesus ao mundo, quis instituir uma nova forma 
de reinado sobre a terra. Ensina o valor das pequenas coisas para confundir os gran-
des e poderosos. Das menores sementes, nascem as árvores mais frondosas. É assim 
que Deus nos ama, é assim o seu reinado entre nós, sem complicações e na simpli-
cidade. O Reino de Deus será sempre simples, mas cheio de vigor, capaz de fazer 
germinar algo grandioso. Não buscamos a ostentação das aparências. Buscamos a 
grandiosidade do amor que torna belos e plenos os pequenos gestos e grandiosa a 
menor de todas as sementes.

A comunidade cristã deve ser pequena na humildade e grande na sabedoria, 
isto é, na vivência das coisas de Deus. Revestida dessa sábia pequenez, a comunida-
de produzirá muitos frutos. Que o Bom Deus vos abençoe! 

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé 
A. (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 sé-

culos:/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao 

Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou 

pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./
S. Também por nós, por nós
A. foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao 

terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus,
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para julgar 

os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim./
S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é 

adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./ Professo um só batismo para a remissão 

dos pecados./
S. E espero a ressurreição
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir./ Amém! 

Amém!

Oração dos fiéis 
D. A Deus que faz dar bons e abundantes frutos a todas as inciativas em favor do seu 

Reino, por menores que sejam, apresentemos nossas preces comunitárias. 
A. Ó Deus de bondade, atendei nossa súplica.
L. 1. Para que a Igreja lance com ardor a semente da vossa Palavra em todos os am-

bientes culturais da realidade atual na certeza de que vossa graça a fará dar muitos 
frutos, nós vos pedimos:

2. Para valorizarmos e promovermos as pequenas iniciativas de evangelização e 
promoção humana a fim de que resultem em grandes realizações de vida para 
todos, nós vos pedimos:

4. Pelos que passam pela experiência da angústia e desânimo especialmente pelas 
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consequências da Covid-19, para que renovem sua esperança na vossa graça e na 
solidariedade fraterna, nós vos pedimos:

5. ...
D. Iniciamos a 36ª Semana Nacional do Migrante, com o tema Migração e Diálogo 

e lema “Quem bate à nossa Porta? Rezemos parte da oração do Papa Francisco 
inspirada em São José. - “Pai, confiastes a São José o que tínheis de mais precioso: 

A. o Menino Jesus e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças dos mal-
vados.

D. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio dos poderosos,
A. fazei que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs que, forçados 

por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua terra rumo a lu-
gares mais seguros.

D. Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, conforto na triste-
za, coragem na provação.

A. Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e sábio, que amou 
Jesus como um verdadeiro filho e amparou Maria ao longo do caminho.

D. Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José salvou fugindo 
para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou como esposo 
fiel segundo a vossa vontade.”

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. A Deus que engrandece e faz dar frutos o que é feito com amor, apresentemos 

nossos dons. 
A. (Nº 451, deixando fora a 2ª estrofe) 1. Nesta mesa da irmandade....
D. Ó Deus, que nos reunis para iluminar nossa vida com vossa Palavra, con-

cedei-nos colocar em prática o que nos ensinais e assim caminharmos para 
vós no bem e na justiça. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, devemos sempre vos louvar e bendizer porque nos destes vosso 

Filho que manifestou sua misericórdia com todos, especialmente com os doentes, 
os pecadores, os pobres e mais fracos da sociedade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Por vossa bondade, ó Deus, nossa comunidade recorda a Ressurreição do Senhor, 



- 23 -

na esperança de participar de sua glória eterna, quando louvaremos sem fim a 
vossa misericórdia.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nó vos damos graças, Deus de bondade, pela vossa Igreja que realiza sua missão 

nas diversas realidades sociais, conduzida pelo Papa N., guiada pelo Bispo N., 
animada pelo(s) padre(s) N., com o serviço dos ministros e agentes de pastoral de 
todas as comunidades.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nossa gratidão, ó Deus de amor, pela proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, 

pelos Santos e Santas. Que sua fidelidade sustente a todos nós na caminhada para 
Vós.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Nós vos agradecemos, Pai clementíssimo, pelo bem realizado entre nós pelos 

irmãos já falecidos (pode citar os últimos...) em nossas famílias e em nossa co-
munidade.

A. A Vós nosso louvor, em Vós nossa confiança!
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, nós vos apresentamos nossos louvores por 

aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. .... motiva a oração do Pai Nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e 

coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos garantiu que Ele é o Pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com o Pão da Vida que Cristo nos dá,  teremos forças para realizar aquilo 

que não conseguiríamos só por nossas condições. 
A. (N º 522) 1. Toda semente é um anseio de frutificar ...
D. OREMOS! Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis 

em vosso amor; fazei que fortaleça nossa vida fraterna nesta comunidade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

D.  (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
cese e do mundo / Perseverança dos seminaristas/ superação das consequências 
da pandemia Covid-19 / Semana do Migrante /  Ano jubilar de ouro da Diocese..../ 
Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O crescimento do Reino do bem, da verdade e da justiça se dá pela ação de 

Deus. mas precisa de nossa participação generosa e plena. 
A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,/ pois disponível 

estou para seguir-te, Senhor!:/
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para vós seu olhar e faça frutificar as obras de vossas mãos. E que vos 

abençoe Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém.
D. Levai a todos a alegria do Cristo Ressuscitado. Ide em paz e que o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Leituras da semana:
dia 14 2ªf: 2Cor 6,1-10; Sl 97(98); Mt 5,38-42; dia 15, 3ªf: 2Cor 8,1-9; Sl 145(146); 

Mt 5,43-48; dia 16, 4ªf: 2Cor 9,6-11; Sl 111(112); Mt 6,1-6.16-18 ; dia 17, 5ªf: 
2Cor 11,1-11; Sl 110(111); Mt 6,7-15; dia 18, 6ªf: 2Cor 11,18.21b-30; Sl 33(34); 
Mt 6,19-23; dia 19, sáb., S. Romualdo: 2Cor 12,1-10; Sl 33(34); Mt 6,24-34; dia 
20, dom., 12º do TC-B. Jó 38,1.8-11; Sl 106(107); 2Cor 5,14-17; Mc 4,35-41 
(Jesus acalma o mar em tempestade). 

Lembretes:
- Até domingo, 36ª Semana Nac. do Migrante, com o tema: Migração e Diálogo e 

lema “Quem bate à nossa Porta?. 
- Terça-feira, 07h30, Dom Adimir, participação na reunião da Comissão Reg. de 

Presbíteros na sede da CNBB em Porto Alegre; 13h30, de forma virtual, reunião 
da Cáritas, para todas as paróquias; 19h, reunião da Área Past. de Getúlio Vargas, 
em Estação. 

- Sexta-feira, das 09h às 15h, encontro vocacional, no Sem. N. Sra. de Fátima; Dom 
Adimir, visita administrativa na sede par. Sta. Teresinha, Estação. 

- Domingo – 12º DTC-B – 36º Dia Nac. do Migrante; Aniversário de ordenação 
episcopal de Dom Adimir Antonio Mazali (2020); 09h, Dom Adimir, missa na 
Cde. S. João Batista, Quatro Irmãos, Par. Sagr. Cor. de Jesus, Paulo Bento, com 
festa do padroeiro e bênção de inauguração do salão comunitário.

Dízimo: Expressão da generosidade do coração e da 
consciência de ser Igreja e do compromisso com sua 
missão.
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Hino do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e 
louvor! Igreja diocesana que celebra sua história percor-
rida:  ‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. 
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé e o 

ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 
2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu, 

que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 

Papa Francisco na Fratelli Tutti sobre migrações 
37. ... na propaganda dalguns regimes políticos populistas como em abordagens 

económico-liberais, defende-se que é preciso evitar a todo o custo a chegada de 
pessoas migrantes. .... Muitos fogem da guerra, de perseguições, de catástrofes 
naturais. Outros, com pleno direito, “andam à procura de oportunidades para si 
e para a sua família. Sonham com um futuro melhor, e desejam criar condições 
para que se realize”.[ Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 91]

38. Infelizmente, outros são “atraídos pela cultura ocidental, nutrindo por vezes 
expetativas irrealistas que os expõem a pesadas decepções. Traficantes sem es-
crúpulos, frequentemente ligados a cartéis da droga e das armas, exploram a fra-
gilidade dos imigrantes, que, ao longo do seu percurso, muitas vezes encontram 
a violência, o tráfico de seres humanos, o abuso psicológico e mesmo físico e 
tribulações indescritíveis”. [Ibid., 92.] As pessoas que emigram “experimentam 
a separação do seu contexto de origem e, muitas vezes, também um desenrai-
zamento cultural e religioso. A fratura tem a ver também com as comunidades 
de origem, que perdem os elementos mais vigorosos e empreendedores, e as 
famílias, particularmente quando emigra um ou ambos os progenitores, deixan-
do os filhos no país de origem”.[Ibid., 93] Por conseguinte, também deve ser 
“reafirmado o direito a não emigrar, isto é, a ter condições para permanecer na 
própria terra”.[ Bento XVI, Mensagem para o 99º Dia Mundial do Migrante e 
do Refugiado em 2013]

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
12º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 20.6.2021

 - A presença e a força de Deus nas dificuldades do mar da vida
 - 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: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 335) 1. Abre, Senhor, os meus lábios, ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Que a graça, a paz e o amor de Deus, nosso Pai, e de Cristo, 

nosso irmão, que caminha conosco em nossas dificuldades, estejam convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Quanto maiores as dificuldades da vida, como as causadas pela pandemia, 

mais experimentamos a necessidade de nos ajudarmos e confiarmos em Deus. 
Como recorda nosso Papa Francisco, Ele está sempre conosco. Com sua graça, 
seguiremos na peregrinação da vida com suas adversidades, como os migrantes, 
cujo dia celebramos, 

D. (... Primeiro aniversário de ordenação episcopal de Dom Adimir / 36º Dia Na-
cional do Migrante / Natividade de São João Batista, quinta-feira e festas juninas 
/ reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, sábado próximo, no Seminário N. 
Sra. de Fátima...).

Pedido de perdão
D. Na experiência da pandemia e de outras dificuldades, certamente, recorremos a 

Deus. Peçamos que nos perdoe por nem sempre agradecer-lhe e que nos sustente 
com sua graça na luta contra o mal.

L. Senhor, que sempre nos acompanhais com carinho e solicitude, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que destes a vida para nos salvar e nos tornastes nova criatura, tende pie-

dade de nós.  
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que tendes poder sobre o mal e dele nos libertais, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
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D. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 718) 1. Glória a Deus, que por amor ...
D. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos 

amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. 
PNSrJC. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 602-604)
Anim.: Nas tempestades do mar da vida, sem medo mas com fé, devemos recorrer 

a Cristo que tem poder sobre todas as coisas.  

1ª Leitura: Jó 38,1.8-11

Salmo: Sl 106(107)
S. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom,/ porque eterna é a sua misericórdia!
A. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom,/ porque eterna é a sua misericórdia!
S. 1. - Os que sulcam o alto-mar com seus navios,* para ir comerciar nas grandes 

águas, - testemunharam os prodígios do Senhor* e as suas maravilhas no alto-mar.
2. - Ele ordenou, e levantou-se o furacão,* arremessando grandes ondas para o alto; 

- aos céus subiam e desciam aos abismos,* seus corações desfaleciam de pavor.
3. - Mas gritaram ao Senhor na aflição,* e ele os libertou daquela angústia. - Trans-

formou a tempestade em bonança,* e as ondas do oceano se calaram.
4. - Alegraram-se ao ver o mar tranquilo,* e ao porto desejado os conduziu. - Agra-

deçam ao Senhor por seu amor* e por suas maravilhas entre os homens. 

2ª Leitura: 2Cor 5,14-17

A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Um grande profeta surgiu,/ surgiu e entre nós se mostrou,/ é Deus que seu povo 

visita,/ seu povo, meu Deus visitou.
A. /:Aleluia...

Evangelho: Mc 4,35-41



- 28 -

Mensagem da Palavra de Deus 
Caros irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________________
Vivendo o Ano de São José e da Família, Jesus nos convida a confiarmos na 

sua presença em nossos lares. Ele nos ajuda a acalmarmos as ondas e os ventos con-
trários à vida familiar. Na alegria de vivermos o jubileu de nossa diocese de Erexim 
nos comprometemos a continuarmos firmes no testemunho de nossa fé. 

A liturgia de hoje apresenta dois grandes temas: a identidade de Jesus e a força 
da fé. O Evangelho apresenta Jesus como alguém que vence as forças do mal e nos 
dá coragem para enfrentar as tempestades da vida. O fato de “dominar os ventos” re-
vela a divindade de Jesus. Mas a ênfase do Evangelho está na decepção de Jesus em 
ver que seus discípulos têm pouca fé. “Por que tendes medo? Ainda não tendes fé?”

Jesus convida seus discípulos para irem a outra margem. Jesus não fica so-
mente numa margem, vai ao encontro das pessoas. É preciso atravessar a margem, 
não ficar acomodado e viver uma vida tranquila quando se tem muito a fazer pelos 
outros e pela comunidade.

Na travessia do mar as ondas e os ventos sopram forte. Vem o desespero dos 
discípulos. Esquecem que Jesus está no barco. Para que então desespero? Jesus pa-
rece, só parece estar dormindo, mas está atento a tudo o que acontece na nossa vida. 
Quando as águas do mar da vida parecem nos afogar é preciso ter fé. Jesus vai estar 
sempre com seu braço forte estendido para nós. 

No momento de dificuldades, de angústias, não devemos pensar que Deus 
não se importa com o nosso sofrimento. Jesus nos pede para termos fé e confiança 
nas horas difíceis, pois ele está conosco, nos dá coragem e não nos deixará afundar 
nas tempestades da vida. A fé dá ânimo e faz vencer o medo. Deus caminha sempre 
conosco. Jamais abandonará o barco da nossa vida.

Nós também temos, às vezes, a sensação de estar sendo engolidos pelos acon-
tecimentos e pelas dificuldades. Há momentos durante os quais nos sentimos sós 
e incapazes de reagir diante das dificuldades da vida. Por que os discípulos foram 
censurados por Jesus? A falha que eles cometeram e a de ter-se lembrado do Mestre, 
somente quando se encontraram numa situação desesperadora. Há pessoas que só 
pensam em Deus quando passam por grandes dificuldades.

Que o Bom Deus guie nossas famílias, o barco da nossa vida, por caminhos 
seguros e nos auxilie nos momentos de maior necessidades! Que o Bom Deus vos 
proteja!

Pe. Cleocir Bonetti
                       Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé

Preces dos fiéis
D. Por vezes podemos sentir-nos impotentes e ameaçados diante das adversidades 

da vida, como o discípulos de Cristo na tempestade no mar. Na certeza da fé de que 
Deus não nos abandona, apresentemos-lhe nossos pedidos, com toda a confiança. 

(Nº 756/C) Atendei, Senhor, nossa prece.
L. 1. Para não fraquejarmos na fé nas situações de dor, de sofrimento e de outras 

provações, nós vos pedimos: 
2. Para sermos presença confortadora de fé e de amor junto a quem padece, nós vos 

pedimos.
3. Para que todos os batizados tenham a força profética de São João Batista, cuja 

natividade celebramos quinta-feira, nós vos pedimos:
4. Para que os pescadores e os trabalhadores dos navios não tenham a vida ameaçada 

por tempestades e acidentes, nós vos pedimos: 
5. Para que nosso Bispo Dom Adimir, em seu primeiro aniversário de ordenação 

episcopal neste domingo, tenha sempre a assistência de vosso Espírito, nós vos 
pedimos:  

D. Neste Dia Nacional do Migrante, rezemos parte da oração do Papa Francisco 
inspirada em São José. - “Pai, confiastes a São José o que tínheis de mais precioso: 

A. o Menino Jesus e sua mãe, para os proteger de perigos e ameaças dos mal-
vados.

D. Tendo ele provado o sofrimento de quem foge por causa do ódio dos poderosos,
A. fazei que possa confortar e proteger todos os irmãos e irmãs que, forçados 

por guerras, pobreza e carências, deixam a sua casa e a sua terra rumo a lu-
gares mais seguros.

D. Ajudai-os, pela sua intercessão, a terem força para prosseguir, conforto na triste-
za, coragem na provação.

A. Dai a quem os recebe um pouco da ternura deste pai justo e sábio, que amou 
Jesus como um verdadeiro filho e amparou Maria ao longo do caminho.

D. Nós Vo-lo pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que São José salvou fugindo 
para o Egito, e por intercessão da Virgem Maria, a quem ele amou como esposo 
fiel segundo a vossa vontade.”

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em nossa oferenda, apresentamos a Deus a esperança dos mirantes em bus-

ca de condições de sobrevivência e as entidades de promoção humana que lhes 
oferecem acolhimento e apoio logístico.  

A. (Nº 452) 1. O nosso Deus com amor....
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D. Acolhei, ó Deus, esta celebração de reconciliação e louvor, e fazei que, purifica-
dos por vossa misericórdia, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizes-

tes todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda 
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso 
encontro com amor e bondade.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso amor 

à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas. E de tal 
modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os 
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa 
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .

A. (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 Francisco, nosso 
Bispo José, 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 Ma-

ria, 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.
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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 de Comunhão
D. Instruídos pela palavra de Cristo e realizando o que nos ensinou, rezemos:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo e que vivendo nele não andamos nas 

trevas, mas na luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Como migrantes por este mundo, peregrinamos para a Casa do Pai. Com 

o vigor do Pão do céu que Cristo nos oferece na mesa do altar, seguiremos com 
segurança nossa caminhada terrestre.

A. (Nº 504) 1. O povo de Deus, no deserto andava....
D. OREMOS. Renovados por esta celebração, nós vos pedimos, ó Deus, que 

possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devota-
mente estamos realizando. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa fé nos garante: Deus não  nos abandona. Quando passarmos por difi-

culdades, com a impressão de afundarmos no mar da vida, Ele estará nos susten-
tando.  

A. (Nº 539) Ref. Deus nos abençoe, Deus nos dê a paz! /:A paz que só o amor é 
que nos traz!:/

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus volte para vós seu olhar e vos dê sua paz; que ele volte para vós seu rosto e 

vos proteja nas dificuldades do caminho, defendendo-vos dos perigos. E que desça 
sobre vós a bênção do Deus da Paz e do perdão, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
D. Levai a todos a certeza da presença de Deus em vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

A partir do final de abril, o site da Diocese está disponibilizando o áudio e a letra dos 
cantos das celebrações e missas de cada domingo. Procurar por Hinário Litúrgico.
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Oração do Migrante:
Ó Cristo Peregrino, que fizeste de tua vida toda uma caminhada ao encontro dos 

irmãos, a fim de levá-los ao Pai, nós te pedimos pelos migrantes mais pobres e 
abandonados.  Senhor, conduze-os para uma terra que os alimente, sem tirar-lhes 
a identidade e o coração. Que o teu Espírito sensibilize a Igreja e a sociedade para 
a realidade migratória e incentive o povo na acolhida aos migrantes. Faze-nos 
ajudar os migrantes a caminharem com coragem e esperança. Maria, Mãe dos 
Migrantes, nós os colocamos sob o teu manto protetor. Amém. 

Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, S. Luís Gonzaga: Gn 12,1-9; Sl 32(33); Mt 7,1-5; dia 22, 3ªf, S. João 

Fisher, B. e Sto. Tomás More, S. Paulino de Nola: Gn 13,2.5-18; Sl 14(15); Mt 
7,6.12-14; dia 23, 4ªf: Gn 15,1-12.17-18; Sl 104(105); Mt 7,15-20; dia 24, 5ªf, 
Natividade de S. João Batista: Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-
66.80; dia 25, 6ªf: Gn 17,1.9-10.15-22; Sl 127(128); Mt 8,1-4; dia 26, sáb.: Gn 
18,1-15; Lc 1,46-47.48-49.50 e 53.54-55 (R. cf. 54b); Mt 8,5-17; dia 27, dom., 
13º do Tempo Comum-B: Sb 1,13-15.2,23-24; Sl 29(30); 2Cor 8,7.9.13-15; Mc 
5,21-43; ou mais breve 5,21-24.35b-43 (Filha de Jairo).

Lembretes: (a confirmar)
- Segunda-feira, 20h, reunião da equipe de Pastoral Vocacional, na sede paroquial 

São Cristóvão.
- Terça-feira, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo. 
- Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. Sra. do Ro-

sário, Barão de Cotegipe. 
- Quinta-feira – Solenidade da Natividade de São João Batista 
- De sexta-feira a 03 de julho, novena em preparação da festa do padroeiro na sede 

paroquial São Pedro, Erechim.
- Sexta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial São Roque, Ita-

tiba do Sul.
- Sábado, 08h30, reunião do Conselho Diocesano da Ação Evangelizadora, no Se-

minário de Fátima.
- Domingo – 13º do TC-B – aniversário de falecimento de Dom João Aloysio Ho-

ffmann (1998), primeiro Bispo da Diocese de Erexim; Dom Adimir, 09h, crismas 
na comunidade São João Batista, Vila Hortência, Áurea.

Papa Francisco: “O sopro da fé é a oração: crescemos na fé tanto quanto aprendemos 
a rezar. Depois de certas passagens da vida, compreendemos que sem fé não 
poderíamos ter bom êxito e que a oração foi a nossa força. Não só a oração pessoal, 
mas também a dos irmãos e irmãs, e da comunidade que nos acompanhou e apoiou”.
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Hino do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref.  É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e lou-
vor! Igreja diocesana que celebra sua história percorrida: 
‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. 
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé e o 

ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 
2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu, 

que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 

Papa Francisco na Fratelli Tutti sobre migrações
39. Ainda por cima, “nalguns países de chegada, os fenómenos migratórios suscitam alar-

me e temores, frequentemente fomentados e explorados para fins políticos. Assim se 
difunde uma mentalidade xenófoba, de clausura e retraimento em si mesmos”. [Francis-
co, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 92]. Os migrantes não são considerados sufi-
cientemente dignos de participar na vida social como os outros, esquecendo-se que têm 
a mesma dignidade intrínseca de toda e qualquer pessoa. Consequentemente, têm de ser 
eles os “protagonistas da sua própria promoção”. [Mensagem para o 106º Dia Mundial 
do Migrante e do Refugiado em 2020, 8] Nunca se dirá que não sejam humanos, mas 
na prática, com as decisões e a maneira de os tratar, manifesta-se que são considera-
dos menos valiosos, menos importantes, menos humanos. É inaceitável que os cristãos 
partilhem esta mentalidade e estas atitudes, fazendo às vezes prevalecer determinadas 
preferências políticas em vez das profundas convicções da sua própria fé: a dignidade 
inalienável de toda a pessoa humana, independentemente da sua origem, cor ou religião, 
e a lei suprema do amor fraterno.

Papa Francisco, falando da oração: “A Igreja é uma grande escola de oração. Muitos 
de nós aprendemos a silabar as primeiras orações enquanto estávamos no colo dos pais 
ou dos avós. Talvez conservemos a memória da mãe e do pai que nos ensinavam a 
recitar as orações antes de dormir. Estes momentos de recolhimento são frequentemente 
aqueles em que os pais ouvem algumas confidências íntimas dos filhos e podem dar os 
seus conselhos inspirados pelo Evangelho”,

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
13º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 27.6.2021

 - Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e para a imortalidade
 - 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: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 339) Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, ...
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
D. A graça de Deus Pai que nos criou para a imortalidade, o amor 

de Jesus Cristo que se fez pobre para nos enriquecer e a luz do Es-
pírito Santo que nos guia no caminho do bem estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Mesmo diante dos milhões de mortes causadas pela pandemia, pela fome, 

pelo trânsito, pela criminalidade, em nossa fé proclamamos que Deus é a fonte e 
o senhor da vida. Celebrando seus louvores, renovemos nosso compromisso de 
trabalharmos por condições dignas de vida para todos.

D. (...pessoas enfermas / iniciativas de organizações populares e de pastorais em 
favor da vida / início do mês do agricultor, quinta-feira...)

Pedido de perdão
D. Deus nos criou para a vida e quer vida digna para todos. Peçamos-lhe perdão por 

nossas faltas que prejudicam nossa própria vida e a de nossos irmãos e irmãs e que 
nos confirme na fé. 

L. Senhor, que restituístes a saúde a doentes que vos procuraram com fé, tende pie-
dade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais a Palavra da Verdade e o Pão da Vida, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos garantis a vida em plenitude junto do Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus Criador e Pai... 
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Hino de louvor
A. (Nº 715/G) Ref. Glória, glória, glória a Deus 
OREMOS. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei que 

não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a 
luz da vossa verdade. PNSrJC.

A. Amém

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 605-609)
Anim.: Deus, criador de tudo, nos enviou seu Filho para libertar-nos das ameaças 

contra a vida e indicar-nos o caminho para garanti-la com dignidade para todos 
aqui e em plenitude na eternidade. 

 
1ª Leitura: Sb 1,13-15.2,23-24
Leitura do Livro da Sabedoria – Deus não fez a morte, nem tem prazer com a des-

truição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo 
são saudáveis: nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina 
sobre a terra: pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o 
fez à imagem de sua própria natureza; foi por inveja do diabo que a morte entrou 
no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. – Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus

Salmo: Sl 29(30)
S. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte!
A. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da mor-

te!
1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes / e não deixastes rir de mim meus ini-

migos! / Vós tirastes minha alma dos abismos / e me salvastes quando estava já 
morrendo! 

2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, / dai-lhe graças e invocai seu santo nome! / 
Pois sua ira dura apenas um momento, / mas sua bondade permanece a vida in-
teira; / se à tarde vem o pranto visitar-nos, / de manhã vem saudar-nos a alegria.

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! / Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
/ Transformastes o meu pranto em uma festa, / Senhor meu Deus, eternamente hei 
de louvar-vos!

2ª Leitura: 2Cor 8,7.9.13-15
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios – Irmãos, como tendes tudo 

em abundância – fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos 
demos o exemplo - assim também procurai ser abundantes nesta obra de genero-
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sidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo: de 
rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua 
pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros; 
o que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura su-
pra a penúria deles e, por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a 
vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: “Quem recolheu muito 
não teve de sobra e quem recolheu pouco não teve falta”. – Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
L. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; / fez brilhar, pelo Evangelho, a 

luz e a vida imperecíveis,
A. Ale, ale ...

Evangelho: Mc 5,21-43

Mensagem da Palavra de Deus 

Estimados irmãos desta comunidade de _____________________________.

Estamos vivendo o jubileu de nossa Diocese de Erexim, tempo graça e louvor. 
São “50 anos a serviço da fé e da vida”. Por isso queremos suplicar ; “Caminha co-
nosco, Senhor”! Nossa diocese tem como padroeiro São José! Homem bom e justo! 
Peçamos a ele que interceda por nossas famílias neste ano dedicado a elas e que nos 
ajude a fazermos de nossas casa e famílias um espaço de amor, de perdão, de vida, 
conforme o Lar de Nazaré. 

No Evangelho proposto para hoje Jesus cura uma mulher, que há doze anos 
sofria de hemorragia, e uma menina de doze anos dada como morta.  

A vocação do cristão de hoje é bem representada na mulher do Evangelho que 
há 12 anos sofria de hemorragia. Ela espera Jesus, quer se encontrar com Ele, quer  
tocar n’Ele.  Brota nessa mulher a coragem de ir até Jesus, porque só d’Ele saia uma 
força que curava todos”(Lc 6,19). Ser cristão é sentir esta coragem, esta vontade de 
conhecer Jesus, de tocar n’Ele, de se encontrar com Ele para  mergulhar no seu “ 
mistério”, na sua vida e estancar nossas hemorragias, curar nossas feridas, iluminar 
nossas trevas, nos levantar do chão,  superar os medos. 

Uma mulher no meio da multidão procura Jesus. Não tem mais o que dar em 
troca da sua saúde, mas a vontade de viver desta mulher é grande. Ela ainda acredita. 
Tem uma enorme confiança em Jesus. Foi por trás e tocou na barra do seu manto. O 
seu gesto é de uma intensidade e uma delicadeza que equivale a uma grande oração 
silenciosa.  Mesmo escondida, quietinha, entra em contato profundo e autêntico com 
Jesus. Este gesto fala muito. 
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Quem me tocou? Perguntou Jesus! No meio daquela multidão? Vai saber! 
Jesus sente que algo diferente, novo aconteceu. O desafio de tocar, o dom de ser 
curado: esse é o novo dinamismo da graça. Não precisa ter medo de Jesus. Com 
Jesus precisamos ser ousados. É necessário ousadia e entrar em comunhão profunda 
com Jesus...estabelecer  ou restabelecer  uma aliança forte com Ele. Nesse momento 
Jesus diz: “Filha a tua fé te salvou. Vai em paz”

Jesus a chama de Filha... Ela se sente amada como nunca fora amada. Agora 
é filha porque acreditou n’Ele. Confiou plenamente n’Ele. Por isso a fé salva do 
abismo da morte. Assim aconteceu com a menina que foi libertada das amarras da 
morte. “Menina levanta-te”. E a menina se levantou. O pai daquela criança procurou 
Jesus para que curasse sua filha. Demonstrou uma grande fé. 

Estimados irmãos e irmãs! Procuremos Jesus! Tenhamos fé! Tenhamos a cer-
teza de que somos percebidos por Deus. Jesus não é indiferente diante das pessoas 
que sofrem. Mas que nos esforcemos para cultivar nossa fé em nossas famílias e em 
nossas comunidades! Que o Bom Deus vos ilumine e abençoe! 

Pe. Cleocir Bonetti

                                      Vigário Geral da Diocese de Erexim   

Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha confiança! ...

Preces dos fiéis
D. Com a confiança da mulher e do chefe da sinagoga do evangelho de hoje que 

procuraram a ajuda de Jesus, apresentemos a Deus Pai nossas preces comunitárias.
A. Em vosso amor, atendei-nos, ó Senhor.
L. 1. Para que a Igreja ofereça sempre a força da Palavra e dos sacramentos aos en-

fermos e o conforto da fé às famílias enlutadas, nós vos pedimos, ó Deus.
2. Para que nossa Diocese, com vigor renovado neste ano jubilar de ouro de sua 

criação, esteja sempre a serviço da fé e da vida, nós vos pedimos:
3. Para que todas as pessoas possam ter tratamento de saúde imediato e amplo quan-

do acometidas por doenças ou machucadas em acidentes, nós vos pedimos:  
4. Para que os hospitais, clínicas, servidores e profissionais da saúde tenham as con-

dições necessárias para o atendimento digno a todos os doentes, nós vos pedimos:
5. Para que as famílias e comunidades sejam solícitas e dediquem toda a assistência 

necessária aos enfermos, nós vos pedimos:
6. Para que os doentes vivam seus sofrimentos em união com Cristo sofredor e os 

ofereçam pelo bem de todos, nós vos pedimos: 
7. ...
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D. Ó Deus, fonte da vida, que nos criastes para a imortalidade, acolhei benigno nos-
sos pedidos e concedei força e cura aos irmãos e irmãs que passam por problemas 
de saúde. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus os serviços aos doentes de todas as iniciativas em 

favor da vida das pessoas, especialmente dos mais desprotegidos. 
A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida queremos como gesto ....
D. Ó Deus, que nos assegurais os frutos da vossa Palavra, concedei que vos-

sos filhos reunidos para vos servir correspondam à santidade dos vossos 
dons. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque, pela paixão e morte 

de Cruz, fizestes vosso Filho chegar à glória da ressurreição e O colocastes à vossa 
direita, 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 vos-
so 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 Francisco, nosso Bispo José, 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 fide-
lidade 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, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
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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... (ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa cami-
nhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

Anim.: Cristo, vencedor da morte e do pecado, nos oferece o pão da vida. Alimenta-
dos por ele, devemos empenhar-nos pela vida e saúde dos irmãos e irmãs.

A. (Nº 523) 1. Tu deste saúde aos doentes, Senhor, mostrando ...
D. OREMOS. Ó Deus, o Corpo e o sangue de Jesus Cristo, que recebemos 

em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela 
caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Conscientes do cuidado de Deus pela vida e de seu senhorio sobre ela, va-

mos lutar pelo bem viver de todos e pela preservação do meio ambiente, condição 
indispensável para todos os seres vivos.  

A. (Nº 481) Ref. Senhor, olha teu povo que luta para construir, à espera de um 
mundo novo, na fé vamos te seguir.

D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Deus faça frutificar em vós a sua graça e vos disponha para o progresso espiritual, a 

fim de que, sustentados por Ele em vossa ações, produzais muitos frutos de justiça e 
de paz. E que vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
D. Levai a todos a certeza da presença de Deus em vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Papa Francisco: Tudo na Igreja nasce na oração, e tudo cresce graças à 
oração. Quando o Inimigo, o Maligno, quer combater contra a Igreja, o faz 
primeiro procurando secar as suas fontes, impedindo-as de rezar”.
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Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Sto. Irineu: Gn 18,16-33; Sl 102(103); Mt 8,18-22; dia 29, 3ªf: Gn 19,15-29; 

Sl 25(26); Mt 8,23-27; dia 30, 4ªf, Santos Protomártires da Igreja de Roma: Gn 21,5.8-
20; Sl 33(34); Mt 8,28-34; dia 01, 5ªf: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-8; dia 02, 6ªf: 
Gn 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Sl 105(106); Mt 9,9-13; dia 03, sáb., S. Tomé: Ef 2,19-
22; Sl 116(117); Jo 20,24-29; dia 04 dom. 14º do TC-B, S.PEDRO E S. PAULO 
APÓSTOLOS: At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19; (Tu és Pedro).

Lembretes: (a confirmar)
– Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. Sra. de Fá-

tima, Entre Rios do Sul. 
- Domingo – 14º DTC-B – Paróquia São Pedro, Sede Dourado, e São Pedro, Ere-

chim, festa do padroeiro

Hino do Jubileu de Ouro da Diocese de Erexim
Pe. José Carlos Sala

Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e lou-
vor! Igreja diocesana que celebra sua história percorrida: 
‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. 
Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé e o 
ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 

2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu, 
que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’

Dízimo
O dízimo é uma das formas de gratidão da família por tudo o que ela recebe de Deus, 

Ele que nos enriquece de tantos dons. É também uma forma da participação da 
família da vida da Igreja nos três níveis: comunidade, paróquia e diocese. o dízimo 

é uma forma de expressar a alegria que a família sente por pertencer à Igreja, ou 
melhor, por ser Igreja. Para quem tem um coração agradecido e generoso, o dízimo 

não é problema, não é um peso; mas, uma alegria. E essa alegria deve ser de 
todos: dos que trabalham na cidade ou na roça, do aposentado ou aposentada, das 

lideranças e dos agentes da comunidade, também do padre, que dá.

Acesse o site da Diocese de Erexim:

www.diocesedeerexim.org.br
notícias diversas, textos, documentos, este folheto dominical, o caderno das 

celebrações mensais da Palavra de Deus, o jornal Comunicação Diocesana, fotos...
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urado e sofredor do Senhor que sobe ao Calvário. Oxalá não lhes faltem sinais 
concretos de solidariedade e fraternidade humana, penhor da vitória da vida so-
bre a morte que celebramos neste dia. Agradeço aos países que acolhem com 
generosidade os atribulados à procura de refúgio, especialmente o Líbano e a 
Jordânia, que alojam muitos refugiados em fuga do conflito sírio.

Possa o povo libanês, que atravessa um período de dificuldades e incer-
tezas, sentir a consolação do Senhor ressuscitado e ter o apoio da comunidade 
internacional na sua vocação de ser uma terra de encontro, convivência e plural-
ismo.

Cristo, nossa paz, faça cessar finalmente o fragor das armas na amada e 
atormentada Síria, onde vivem já em condições desumanas milhões de pessoas, 
bem como no Iémen, cujas vicissitudes estão rodeadas por um silêncio ensurde-
cedor e escandaloso, e na Líbia, onde se vislumbra finalmente a via de saída dum 
decénio de contendas e confrontos sangrentos. Que todas as partes envolvidas se 
empenhem efetivamente por fazer cessar os conflitos e permitir aos povos exaus-
tos pela guerra que vivam em paz e iniciem a reconstrução dos respetivos países.

A Ressurreição leva-nos, naturalmente, a Jerusalém. Para ela imploramos 
do Senhor paz e segurança (cf. Sal 122), a fim de que corresponda à sua vocação 
de ser lugar de encontro onde todos se possam sentir irmãos e onde israelitas e 
palestinenses encontrem a força do diálogo para alcançar uma solução estável, 
em que convivam lado a lado dois Estados em paz e prosperidade.

Neste dia de festa, o meu pensamento volta ainda ao Iraque, que tive a 
alegria de visitar no mês passado e pelo qual rezo a fim de continuar o caminho 
de pacificação empreendido e deste modo realizar o sonho de Deus duma família 
humana hospitaleira e acolhedora para todos os seus filhos[1].

A força do Ressuscitado sustente as populações africanas que veem o seu 
futuro comprometido por violências internas e pelo terrorismo internacional, es-
pecialmente no Sahel e na Nigéria, bem como na região de Tigré e Cabo Delga-
do. Continuem os esforços para se encontrar soluções pacíficas para os conflitos, 
no respeito pelos direitos humanos e a sacralidade da vida, através dum diálogo 
fraterno e construtivo em espírito de reconciliação e operosa solidariedade.

No mundo, há ainda demasiadas guerras e violências! O Senhor, que é 
a nossa paz, nos ajude a vencer a mentalidade da guerra. Conceda a quantos 
estão prisioneiros nos conflitos, especialmente no leste da Ucrânia e no Na-
gorno-Karabakh, a graça de retornarem sãos e salvos às suas famílias, e inspire 
os governantes de todo o mundo a travarem a corrida a novos armamentos. Hoje, 
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4 de abril, celebra-se o Dia Mundial contra as Minas Antipessoais, munições vel-
hacas e terríveis que, anualmente, matam ou mutilam tantas pessoas inocentes 
e impedem os seres humanos de «caminhar juntos pelas sendas da vida, sem ter 
receio das ciladas de destruição e de morte»[2]. Como seria melhor um mundo 
sem estes instrumentos de morte!

Queridos irmãos e irmãs, também este ano, em vários lugares, muitos cris-
tãos celebram a Páscoa no meio de grandes limitações e, às vezes, sem poderem 
sequer ir às celebrações litúrgicas. Rezemos para que tais limitações, bem como 
toda a limitação à liberdade de culto e religião no mundo, sejam removidas e 
cada um possa livremente rezar e louvar a Deus.

No meio das múltiplas dificuldades que estamos a atravessar, nunca es-
queçamos que fomos curados pelas chagas de Cristo (cf. 1 Ped 2, 24). À luz do 
Ressuscitado, os nossos sofrimentos são transfigurados. Onde havia morte, ag-
ora há vida; onde havia luto, agora há consolação. Ao abraçar a Cruz, Jesus deu 
sentido aos nossos sofrimentos. E, agora, rezemos para que os efeitos benéficos 
daquela cura se espalhem por todo o mundo. Boa, santa e serena Páscoa!

[1] Cf. Encontro Inter-religioso em Ur, 6/III/2021.

[2] São João Paulo II, Angelus, 28/II/1999.

Mensagem do Papa Francisco, assinada pelo Cardeal Pi-
etro Parolin, por ocasião do dia Mundial da Água 2021 

(22 de março)
Excelências!
É uma honra saudar-vos cordialmente, também em nome do Santo Padre, 

por ocasião do Dia mundial da água de 2021.
O tema escolhido para este ano, «Valorizar a água», convida-nos a ser 

mais responsáveis na tutela e utilização deste elemento tão fundamental para a 
preservação do nosso planeta. Com efeito, sem água não haveria vida, nem cen-
tros urbanos, nem produtividade agrícola, florestal ou pecuária. No entanto, este 
recurso não tem sido tratado com o zelo e a atenção que merece. Desperdiçá-lo, 
negligenciá-lo ou poluí-lo é um erro que continua a repetir-se inclusive nos dias 
de hoje.

Não só, mas até no século XXI,  na era do progresso e da evolução tec-
nológica, o acesso à água potável segura não está ao alcance de todos. O Santo 
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Padre lembra-nos que a água «é um 
direito humano essencial, funda-
mental e universal [...] condição 
para o exercício dos outros direitos 
humanos» (Encíclica Laudato si’, 
30); um bem ao qual todos os seres 
humanos, sem exceção, têm direito 
de aceder de modo adequado, para 
poder levar uma vida digna. Por-
tanto, «este mundo tem uma grave 

dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto 
é negar-lhes o direito à vida radicado na sua dignidade inalienável» (ibidem).

Para além desta triste realidade, hoje acrescentam-se os efeitos nocivos 
das mudanças climáticas: inundações, secas, aumento da temperatura, alterações 
repentinas e imprevisíveis de pluviosidade, degelos, redução das correntes dos 
rios e esgotamento das águas subterrâneas. Todos estes fenómenos prejudicam 
e diminuem a qualidade da água e, consequentemente, impedem uma vida pací-
fica e frutuosa. Também contribuem para esta situação a difusão da cultura do 
desperdício e a globalização da indiferença, que leva o homem a sentir-se au-
torizado a saquear e a despojar a criação. Sem esquecer a atual crise sanitária, 
que aumentou as desigualdades sociais e económicas existentes, salientando os 
danos causados pela ausência ou ineficiência dos serviços hídricos entre os mais 
necessitados.

Pensando naqueles que hoje estão privados de um bem tão essencial como 
a água, assim como nas gerações vindouras, convido todos a trabalhar para pôr 
fim à poluição dos mares e rios, dos cursos de água subterrâneos e das nascentes, 
através de um trabalho educativo que promova uma mudança no nosso estilo de 
vida, a procura do bem, da verdade, da beleza e da comunhão com outras pes-
soas, tendo em vista o bem comum. Que estes sejam os elementos determinantes 
das escolhas de consumo, poupança e investimento (cf. São João Paulo II, Encí-
clica Centesimus annus, 36). 

Portanto, «Valorizar a água», como afirma o tema deste ano, significa mu-
dar a nossa própria linguagem. Em vez de falar do seu “consumo”, devemos 
referir-nos ao seu “uso” sensato, de acordo com as nossas necessidades reais 
e respeitando as dos outros. «Se alguém tem água de sobra, mas poupa-a pen-
sando na humanidade», diz-nos o Santo Padre, «é porque atingiu um nível mor-
al que lhe permite transcender-se a si mesmo» (Encíclica Fratelli tutti , 117). 
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Se vivermos sobriamente e colocarmos a solidariedade no centro dos nossos 
critérios, utilizaremos a água racionalmente, sem a desperdiçar de modo inútil, 
e poderemos partilhá-la com quantos dela mais precisam. Por exemplo, se pro-
tegermos os pântanos, se reduzirmos as emissões de gases com efeito de estufa, 
se permitirmos a irrigação aos pequenos agricultores e melhorarmos a resiliência 
nas áreas rurais, as comunidades de baixo rendimento, que são as mais vul-
neráveis em termos de abastecimento de água, beneficiarão e emergirão do seu 
estado de prostração e abandono.

«Valorizar a água» também pode significar reconhecer que a segurança 
alimentar e a qualidade da água estão intimamente interligadas. Com efeito, este 
recurso desempenha um papel essencial em todas as fases dos sistemas alimen-
tares: na produção, transformação, preparação, consumo e, em parte, até na dis-
tribuição de alimentos. O acesso à água potável e saneamento adequado reduz o 
risco de poluição alimentar e a propagação de doenças infeciosas, que afetam o 
estado nutricional e a saúde das pessoas. Muitas, talvez a maioria, das doenças 
causadas pelos alimentos têm efetivamente origem na má qualidade da água 
utilizada na sua produção, transformação e preparação. 

A fim de garantir o acesso justo à água, 
é de vital urgência agir sem demora, para pôr 
fim de uma vez por todas ao seu desperdício, 
à sua comercialização e à sua poluição. A co-
laboração entre Estados, entre os setores públi-
co e privado, e a multiplicação de iniciativas 
de organismos intergovernamentais são mais 
necessárias do que nunca. São também urgen-
tes a cobertura jurídica vinculativa, o apoio 
sistemático e eficaz para assegurar que a água 

potável chegue, em quantidade e qualidade, a todas as áreas do planeta.
Portanto, apressemo-nos a dar de beber aos sedentos. Vamos corrigir o 

nosso estilo de vida, de modo a não esbanjar nem poluir. Tornemo-nos protago-
nistas da bondade que levou São Francisco de Assis a definir a água como irmã 
«que é muito útil, humilde, preciosa e casta» (Cântico das criaturas : ff  263). 
São propósitos que confio ao Todo-Poderoso, para que  nos ajude a realizá-los 
dando o melhor de nós próprios.

L’Osservatore Romano, Edição semanal em português, Ano LII, número 
12 (2.709), terça-feira 23 de março de 2021.
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Carta do Papa Francisco aos Participantes nos Encon-
tros de Primavera de 2021 do Fundo Monetário Inter-

nacional e do Banco Mundial
 Ao Grupo do Banco Mundial e ao Fundo Monetário Internacional

Estou grato pelo amável 
convite a dirigir-me aos par-
ticipantes nos Encontros de 
primavera de 2021 do Grupo 
do Banco Mundial e do Fun-
do Monetário Internacional 
através desta carta, que confiei 
ao Cardeal Peter Turkson, Pre-
feito do Dicastério da Santa Sé 
para a Promoção do Desen-
volvimento Humano Integral.

No ano que findou, como resultado da pandemia de Covid-19, o nosso 
mundo foi obrigado a enfrentar uma série de crises socioeconómicas, ecológicas 
e políticas, graves e indissociáveis. Espero que os vossos debates contribuam 
para um modelo de “retomada” capaz de gerar soluções novas, mais inclusivas 
e sustentáveis para apoiar a economia real, ajudando os indivíduos e as comuni-
dades a realizar as suas aspirações mais profundas e o bem comum universal. O 
conceito de retomada não pode contentar-se com regressar a um modelo de vida 
económica e social injusto e insustentável, onde uma exígua minoria da popu-
lação mundial possui metade da sua riqueza.

Não obstante a nossa profunda convicção de que todos os homens e mul-
heres são criados iguais, muitos dos nossos irmãos e irmãs da família humana, 
especialmente quantos estão à margem da sociedade, são na realidade excluídos 
do mundo financeiro. Contudo, a pandemia recordou-nos mais uma vez que nin-
guém se salva sozinho. Se quisermos sair desta situação como mundo melhor, 
mais humano e solidário, é necessário conceber formas novas e criativas de par-
ticipação social, política e económica, sensíveis à voz dos pobres e comprometi-
das a incluí-los na construção do nosso futuro comum (cf. Fratelli tutti, 169). 
Como peritos em finanças e economia, bem sabeis que a confiança, que nasce da 
interligação entre as pessoas, é a pedra angular de todos os relacionamentos, in-
cluindo os financeiros. Tais relações só podem ser construídas mediante o desen-
volvimento de uma “cultura do encontro”, na qual cada voz possa ser ouvida e 
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todos possam prosperar, encontrando pontos de contacto, construindo pontes e 
projetando algo que envolva todos (cf. ibid., n. 216).

Enquanto muitos países consolidam planos de retomada individuais, per-
siste a necessidade urgente de um plano global que possa criar novas instituições 
ou regenerar as existentes, de modo especial as de governo global, ajudando a 
construir uma nova rede de relações internacionais para favorecer o desenvolvi-
mento humano integral de todos os povos. Necessariamente, isto significa con-
ceder às nações mais pobres e menos desenvolvidas uma participação concreta 
na tomada de decisões, facilitando o acesso ao mercado internacional. O espírito 
de solidariedade global exige também, no mínimo, uma significativa redução do 
peso da dívida das nações mais pobres, que foi exacerbada pela pandemia. Re-
duzir o peso da dívida de tantos países e comunidades, hoje, constitui um gesto 
profundamente humano que pode ajudar as pessoas a progredir, a ter acesso às 
vacinas, à saúde, à educação e ao trabalho.

Também não podemos ignorar outro tipo de dívida: a “dívida ecológica” 
que existe de modo particular entre o norte e o sul do mundo. Com efeito, temos 
uma dívida com a própria natureza, mas também com as pessoas e os países atin-
gidos pela degradação ecológica e pela perda da biodiversidade, induzidas pelo 
homem. A este respeito, considero que a indústria financeira, que se distingue pela 
sua grande criatividade, se demonstrará capaz de desenvolver mecanismos ágeis 
para calcular esta dívida ecológica, de tal forma que os países desenvolvidos a 
possam pagar, não apenas limitando de maneira significativa o próprio consumo 
de energia não renovável, ou ajudando os países mais pobres a pôr em prática 
políticas e programas de desenvolvimento sustentável, mas também cobrindo os 
custos da inovação necessária para tal finalidade (cf. Laudato si’, 51-52).

Para um desenvolvimento justo e integrado é fundamental uma profunda 
compreensão do objetivo e do propósito essencial de toda a vida económica, 
nomeadamente o bem comum universal. Por isso, o dinheiro público nunca deve 
ser separado do bem público, e os mercados financeiros deveriam apoiar-se em 
leis e regulamentos destinados a assegurar que trabalhem verdadeiramente para 
o bem comum. Portanto, o compromisso de solidariedade económica, financeira 
e social exige muito mais do que a realização de atos de generosidade esporádi-
cos. «É pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade da vida de todos 
sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. É também lutar contra as cau-
sas estruturais da pobreza, a desigualdade, a falta de trabalho, a terra e a casa, 
a negação dos direitos sociais e laborais (...) A solidariedade, entendida no seu 
sentido mais profundo, é uma forma de fazer história» (Fratelli tutti, 116).
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É hora de reconhecer que os mercados — especialmente os financeiros — 
não se governam sozinhos. Os mercados devem ser sustentados por leis e regu-
lamentos que assegurem a sua ação em vista do bem comum, garantindo que as 
finanças — em vez de ser meramente especulativas ou de se financiar apenas a 
si mesmas — trabalhem pelos objetivos sociais tão necessários no contexto da 
atual emergência sanitária global.

A este propósito, precisamos de modo especial de uma solidariedade 
vacínica equitativamente financiada, pois não podemos permitir que a lei do 
mercado prevaleça sobre a lei do amor e da saúde de todos. Reitero aqui o meu 
apelo aos chefes de governo, às empresas e às organizações internacionais que 
trabalhem em conjunto a fim de fornecer vacinas a todos, especialmente aos 
mais vulneráveis e necessitados (cf. Mensagem Urbi et Orbi, Natal de 2020).

Faço votos a fim de que nestes dias as vossas deliberações formais e os vossos 
encontros pessoais deem muitos frutos para o discernimento de soluções sábias em 
vista de um futuro mais inclusivo e sustentável. Um futuro em que as finanças es-
tejam ao serviço do bem comum, em que as pessoas vulneráveis e marginalizadas 
estejam no centro e em que a terra, a nossa casa comum, seja bem tutelada.

Ao transmitir os meus melhores votos orantes pela fecundidade dos en-
contros, invoco sobre todos os participantes as bênçãos divinas de sabedoria, 
compreensão, bom conselho, força e paz.

Francisco

Carta da 58ª Assembleia  Geral da CNBB ao Papa
Amado Papa Francisco,
Nós, os Bispos do Brasil, reunidos neste ano, de 12 a 16 de abril, por 

plataforma virtual, a partir de nossas Igrejas Particulares, vivenciamos nossa 58ª 
Assembleia Geral Ordinária. Neste tempo difícil e desafiador, quisemos viver, 
neste formato possível, nosso encontro anual, que não nos foi possível realizar 
no ano passado, devido à insegurança e aos riscos causados pelo início da pan-
demia da COVID-19.

Expressamos e renovamos nossa fidelidade e nossa comunhão com Vossa 
Santidade, Bispo de Roma e Sucessor de Pedro. Reconhecemos seus inúmeros 
esforços para construir a unidade na Igreja e com os demais cristãos e favorecer 
o diálogo com outras religiões não cristãs e com a pluralidade das culturas. Pu-
demos, de modo exemplar, perceber isto na sua recente viagem ao Iraque, pelos 
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caminhos da fé de Abraão, e nos fecundos diálogos empreendidos ali pela paz 
e pela concórdia entre os povos, buscando levar também bálsamo espiritual às 
muitas feridas causadas pelos históricos conflitos naquela região.

Agradecemos pelos frutos e boas repercussões eclesiais e sociais entre nós 
gerados pela Encíclica Fratelli tutti e pelo ano dedicado ao Patriarca São José e às 
famílias. Com o auxílio deste “homem justo”, iluminados e impulsionados pelas 
indicações pastorais da Exortação Amoris Laetitia, haveremos de relançar o olhar 
pastoral sobre a realidade das famílias. O ano da “Família Amoris Laetitia”, ini-
ciado em 19 de março e a ser concluído com o X Encontro Mundial de Famílias, 
em junho de 2022, certamente será um norte seguro para nossa ação evangeliza-
dora das famílias. Sem descuidar igualmente dos esforços da nossa comunidade 
cristã na construção da grande família humana, chamada a construir-se como casa 
de irmãos e irmãs, no respeito, na amizade e no diálogo amoroso. 

Também não podemos deixar de externar nossos sentimentos de gratidão 
pela proximidade paterna e misericordiosa de Vossa Santidade, expressa nas 
muitas formas de concreta solidariedade manifestadas ao povo brasileiro, neste 
tempo em que a pandemia fez aflorar misérias, sofrimentos e precariedades em 
muitas regiões e dioceses brasileiras. Os apelos mundiais de Vossa Santidade em 
relação ao Pacto Global pela Educação e Economia de Francisco estão sendo 
divulgados e acolhidos pelos respectivos segmentos, com adesões importantes e 
criativas da sociedade e da Igreja no Brasil.

Nesta pandemia estamos experimentando e assistindo a situações de grande 
dor e de belas iniciativas, a saber, de um lado, a fragilidade de nossas políticas 
públicas, a inabilidade de nossos governantes no trato da pandemia, o negacion-
ismo de uma parcela de brasileiros, a politização e ideologização da pandemia, a 
impossibilidade dos ritos e orações por ocasião do sepultamento dos mortos por 
COVID-19, causando dor ainda maior às famílias; por outro lado, a solidariedade 
entre as pessoas, famílias e comunidades, as muitas e criativas formas de presença 
junto aos que sofrem com a solidão e o abandono, sobretudo os idosos. A pan-
demia nos tem educado para muitas ações de evangélica caridade, de socorro aos 
mais vulneráveis, num belo e criativo pacto pela vida e pelo nosso sofrido Brasil.

Contudo, não faltam iniciativas pastorais e vozes proféticas para apontar 
o Reino e a primazia da vida. Não estamos silenciados! Não estamos omissos! 
Mesmo reconhecendo o poder das forças de destruição e de morte a que estamos 
sujeitos. Não perdemos de vista o Evangelho e a presença invisível e vitoriosa do 
Senhor Jesus, o Vivente, que nos acompanha e nos ajuda a interpretar a história 
em chave pascal, como fez com os discípulos de Emaús.
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Nossa Assembleia Geral dedica-se neste ano, em consonância com as 
atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, ao tema 
da Igreja como Casa da Palavra de Deus. “Casa da Palavra: animação bíblica 
da vida e da pastoral a partir das comunidades eclesiais missionárias”. A partir 
da imagem bíblica da semente (Mt 13,1-9) queremos mergulhar no mistério do 
Cristo-Palavra, nos desafios da semeadura neste nosso tempo, nos terrenos pri-
oritários, nos meios para semear. Conhecer a Escritura é conhecer Cristo. Ele é 
nossa Páscoa e nossa Paz! “Do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2,14a). 
É preciso recomeçar sempre a partir d’Ele! Anuncia-lo com novo ardor, novos 
métodos, novo testemunho é missão sempre nova e urgente.

Unimo-nos a Vossa Santidade nos esforços pela purificação, conversão e 
justiça frente aos casos de abusos cometidos por membros da Igreja. Nossas di-
oceses estão, pouco a pouco, estruturando os “Serviços diocesanos de proteção 
de crianças, adolescentes e vulneráveis”, para responder e combater este mal que 
precisa ser extirpado. Há uma assessoria nacional, Núcleo Lux Mundi, que tem 
prestado grande ajuda às Dioceses e Congregações Religiosas na constituição 
deste serviço eclesial.

O Sínodo para a Amazônia e a Exortação Apostólica Pós-sinodal “Querida 
Amazônia” repercutem em nova sensibilidade, gestos de solidariedade e novas 
atenções pastorais sobre as belezas e problemáticas que tocam aquela região, 
ainda marcada por graves agressões.

Acompanhamos e rezamos pela Assembleia Eclesial da América Latina e do 
Caribe, a realizar-se em novembro próximo, para celebrar, rever e retomar as luzes, 
perspectivas e esperanças da Conferência de Aparecida, quatorze anos após aquele 
encontro do episcopado latino-americano e caribenho, da qual Vossa Santidade, 
ainda como Arcebispo de Buenos Aires, participou e colaborou decisivamente.

Os Bispos presentes a esta Assembleia Geral do episcopado brasileiro, 
juntamente com aqueles que nos auxiliam neste encontro, sacerdotes, diáconos, 
religiosas, cristãos leigos e leigas, assessores e convidados, cada um, a partir 
de sua Igreja Local, do seu lar ou do seu local de trabalho pastoral, suplica sua 
bênção apostólica e eleva a Deus uma prece, pela intercessão da Virgem Apare-
cida, pela sua vida e ministério na Igreja.

Em fecunda e permanente comunhão orante,
Brasília-DF, 13 de abril de 2021.
A presidência.
Fonte: CNBB
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58ª Assembleia Geral da CNBB                                        
aprova realização do Ano Vocacional em 2023

Por unanimi-
dade, a 58ª Assembleia 
Geral da Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) apro-
vou a realização do 
terceiro Ano Vocacio-
nal da Igreja no Brasil 
em 2023. Na ocasião, 
serão comemorados os 
40 anos do primeiro 

ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no país. A 
proposta foi apresentada pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios 
Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB, na manhã desta terça-feira, segundo 
dia da 58ª Assembleia Geral da Conferência, que é realizada de forma virtual 
durante esta semana.

Segundo o bispo de Tubarão (SC) e presidente da Comissão para os 
Ministérios Ordenados, dom João Francisco Salm, o Ano Vocacional de 2023 
dará continuidade a um processo iniciado em 1983, quando foi celebrado o pri-
meiro ano vocacional do Brasil. Naquela oportunidade, a iniciativa “favoreceu 
e ampliou o reconhecimento de que toda a comunidade cristã é responsável pela 
animação, cultivo e formações das vocações”. O bispo também elencou vários 
frutos que surgiram como a dinamização dos Serviços de Animação Vocacional 
e da Pastoral Vocacional e a produção de subsídios. 

Em 2003, o segundo ano vocacional – com o tema “Batismo, fonte de 
todas as vocações” – “promoveu um novo despertar vocacional, conscientizou 
para a vocação e missão batismal na comunidade eclesial e na sociedade”, e ain-
da favoreceu outros frutos para a Igreja. 

Mais recentemente, o 4º Congresso Vocacional do Brasil, em 2019, assum-
iu como compromisso a preparação de um projeto para celebrar os 40 anos do 
primeiro ano Vocacional do Brasil, surgindo a proposta do terceiro Ano Voca-
cional em 2023.

Dom João Francisco Salm apontou vários pontos que reforçam o contex-
to favorável em âmbito universal – com o Sínodo dos Jovens; as exortações 
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apostólicas Christus Vivit e Gaudete et Exultate; o Sínodo 2022 (com o tema 
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”) – e nacionalmente, 
com o 4º Congresso Vocacional; as Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da 
Igreja no Brasil, com a proposta das Comunidades Eclesiais Missionárias; e a 
Ratio Nacionalis para a Formação de Presbíteros.

O bispo também destacou uma fala do presidente da CNBB, dom Walmor 
Oliveira, durante o 4º Congresso Vocacional, em 2019: “Sem consciência voca-
cional, a Igreja não terá o vigor missionário que ela precisa ter”.

6ª Semana Social Brasileira
O bispo de Brejo (MA) e presiden-

te da Comissão Episcopal Pastoral para a 
Ação Sociotransformadora da CNBBB, dom 
José Valdeci Santos Mendes, apresentou a 
proposta de trabalho em preparação para a 6ª 
Semana Social Brasileira, aprovada pela 57ª 
Assembleia Geral, em 2019. Desde então, 
a Comissão reuniu outros atores eclesiais e 
movimentos populares na construção da sem-
ana cujo tema é inspirado em um discurso do 
Papa Francisco aos Movimentos Populares: 
“Mutirão pela vida, por teto, terra e trabalho”.

Os eixos estruturais desse processo da 6ª SSB são economia, soberania e 
democracia. Dom Valdeci explicou que a reflexão sobre economia está em sin-
tonia com a proposta do Papa Francisco de uma nova visão sobre a realidade, 
com a “Economia de Francisco e Clara”. No âmbito da democracia, busca-se 
aprofundar a democracia participativa.

Na preparação para a 6ª SSB, também serão celebrados os 30 anos das 
Semanas Sociais Brasileiras, eventos já estão sendo realizados virtualmente, 
como transmissões ao vivo, mutirões e rodas de conversa. Dom Valdeci partil-
hou calendário nacional da fase de “enraizamento”: a cada mês, um tema, com 
ao vivo, semana de ativismo e oferta de curso.

“As Semanas Sociais são um compromisso da nossa Igreja. Queremos que 
essa SSB deixe frutos para encontroar novos caminhos diante de tantos desafios 
que nós enfrentamos”, motivou dom José Valdeci. “Não seja só um evento, mas 
um grande acontecimento no nosso país e na nossa sociedade”, salientou.




