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Jubileu de ouro da Diocese de Erexim
Por ocasião da instalação da Diocese de Erexim e início do ministério 

episcopal de seu primeiro Bispo, Dom João Aloysio Hoffmann, a subcomissão de 
divulgação elaborou um subsídio com a mensagem do Bispo, dados estatísticos e 
reflexões sobre Diocese.

Nesta edição das celebrações mensais da Palavra de Deus e no jornal 
Comunicação Diocesana deste mês de julho e de agosto, são retomados alguns 
tópicos do referido subsídio.

Mensagem do primeiro Bispo
Neste momento histórico, em que esta região do Alto Uruguai, que tem como 

centro polarizador de sua vida, em todas as realizações mais características, a cidade 
de Erexim, vê instalar-se a recém criada Diocese, quero como primeiro bispo invocar 
sobre todos os meus caríssimos diocesanos as bênçãos mais dadivosas do Senhor. 

Que a nossa missão se inicie em nome do Pai que  nos criou, em nome do 
Filho que nos remiu, em nome do Espírito Santo que nos santificou, e um dia possa 
encerrar-se em nome da mesma Santíssima Trindade, em cujo amor procuraremos 
congregar o povo santo de nossa amada Diocese.

Com a graça de Deus, a proteção de Maria Mãe da Igreja, a intercessão de São 
José, Padroeiro da Diocese, a colaboração do nosso amado Presbitério, dos Religiosos 
e Religiosas, bem como de todo o povo santo de Deus, empenhar-nos-emos de corpo 
e alma para realizar os desígnios de Deus em vosso meio, com muita simplicidade.

Pois se é verdade que “o Senhor Jesus Cristo, Sumo Pontífice, está prsente 
no meio do povo fiel na pessoa dos bispos” e através deles ensina, santifica, dirige 
e ordena o Povo da Nova Aliança (LG 21a.49), “as ovelhas de Cristo, embora 
governadas por pastores humanos, são contudo incessantemente conduzidas e 
nutridas pelo próprio Cristo, o bom pastor e príncipe dos pastores que deu sua vida 
pelas ovelhas (LG 6b.8).

Procuraremos ser instrumento consciente e generoso a serviço deste plano 
salvífico de Deus.

E como “o povo de Deus se congrega antes de mais nada pela Palavra de Deus 
vivo... que desperta e alimenta no coração dos fiéis a fé... iniciando-se e crescendo 
com ela a comunidade dos fiéis (PO – Presbiterorum Ordinis – Concílio – 4), será 
nossa missão antes de tudo a do semeador da Palavra de Deus, que acredita na 
virtude irresistível desta semente divina, de acordo com o nosso lema – “MESSIS 
IN SEMINE – NA SEMENTE ESTÁ A COLHEITA”.

 Que as páginas deste opúsculo despertem a nossa consciência cristã para uma 
solidariedade vivencial de compromissos dos quais não podemos subtrair-nos sem 
atraiçoar a nossa vocação cristã. 
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No início da nossa Diocese pedimos a todos os diocesanos que junto conosco 
ergam preces a Deus, pedindo-lhe a abundância de suas bênçãos, que de coração 
também invocamos sobre todos os caríssimos diocesanos.

(siglas: LG - Lumen Gentium, Luz dos povos, a Igreja... Doc. do Concílio 
Vaticano II; PO – Presbiterorum Ordinis, a ordem dos Presbíteros – Doc. do Concílio)

Os municípios na criação da Diocese
(transcrição do citado subsídio)
A Diocese de Erexim abrange 14 municípios.
O mais antigo deles é o próprio município de Erexim, criado a 30 de abril de 

1918. O mais recente é o município de Mariano Moro, criado a 17 de julho de 1965.
O território constituído pelos 14 municípios se identifica com o território do 

antigo município de Erexim. Assim, a antiga “Colônia de Erechim” criada pelo 
Governo do Estado, em 1908, retoma agora a sua unidade, em termos de Diocese. 

Em 1908 o Estado criava a “Colônia do Erechim”. A Diretoria de Terras 
iniciara a colonização desta gleba, antecipando-se ao lançamento da estrada de fero 
que demandava ao centro do país, cruzando a região. 

A sede provisória da colônia foi instalada no local denominado Erechim, onde 
atualmente se encontra a cidade de Getúlio Vargas. Em 1914 foi transferida para o 
centro geográfico da área, então denominado Paiol Grande, e que viria a se tornar a 
atual cidade de Erexim. 

Em 1918, a 30 de abril, o então Presidente do Estado, Dr. Antonio Augusto 
Borges de Medeiros, criou o município, com o nome de Boa Vista do Erechim. 
Chamou-se também, por certo tempo, José Bonifácio, e por fim, simplesmente 
Erechim, ou Erechim. (Não se chegou ainda a um acordo na adoção de uma outra 
grafia, e aqui não se toma partido na questão). 

Em 1934, a antiga sede da colônia também se emancipou, tomando o nome 
de Getúlio Vargas. Marcelino Ramos foi criado dez anos mais tarde, em 1944, e 
ainda com dez anos de diferença sobre Marcelino criou-se o município de Gaurama, 
surgindo depois os outros, conforme lista a seguir, ordem de fundação. 

Relatório mostra que um em cada três países do mundo tem violações de liberdade religiosa:
A organização pontifícia “Ajuda à Igreja que sofre” apresentou, dia 21 de abril, em Roma e em 
outras cidades, relatório sobre liberdade religiosa no mundo. Segundo a publicação, o direito 
fundamental à liberdade religiosa não foi respeitado em 62 (31,6%) dos 196 países do mundo, 
entre 2018 e 2020. Em 26 desses países as pessoas sofrem perseguição sistemática. A maior 
radicalização se verifica na África, com assassinatos em massa. O Relatório de Liberdade Religiosa 
destaca e denuncia o aumento da violência sexual usada como arma contra minorias religiosas – 
crimes contra mulheres e meninas que são sequestradas, estupradas e forçadas a se converter. 
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Celebração da Palavra de Deus
14º DTC-B,  sol. de S. Pedro e S. Paulo – 04.07.2021

 - Testemunhas da fé em Cristo, modelos de evangelização
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida”
   “Caminha conosco, Senhor”
  Cor litúrgica: VERMELHO               Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br
 
1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 653) Ref. Toda a Igreja unida celebra / a memória pascal 

.....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a alegria e o amor de Cristo, testemunhados por São Pedro e São 

Paulo, colunas da Igreja e mártires do Evangelho, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Em São Pedro e São Paulo, hoje celebrados, temos a rocha  firme na qual 

Cristo edifica sua Igreja e o grande missionário do seu Evangelho. Impulsionados 
pelo Espírito Santo, foram fiéis à missão até o martírio. Celebrando seu testemunho 
renovemos nosso amor a Cristo e à Igreja e bendigamos a Deus pelo Papa Francisco, 
sucessor de Pedro, Bispo de Roma, que preside, na caridade, a todas as Igrejas. 

P. (.../ dia de oração pelas vocações e da partilha / início do mês do agricultor / 
dedicação dos médicos, enfermeiros/as e outros servidores de hospitais e casas de 
saúde na pandemia ... )

Pedido de perdão 
P. São Pedro e São Paulo São testemunhas e modelos de fidelidade ao Evangelho 

e de amor à Igreja. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que não fomos fiéis aos 
compromissos assumidos, especialmente em relação à fé e à participação ativa na 
vida e missão da Igreja.

L. Senhor, que enviais sempre novos mensageiros a anunciar o Evangelho da 
Salvação a todos os povos, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que permaneceis ao lado dos evangelizadores e lhes dais vossa força, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que edificais a Igreja sobre o fundamento dos Apóstolos, tende piedade 

de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/J) Ref. Glória, glória, glória a Deus nas alturas...
P. OREMOS. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar são Pedro 

e são Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes 
Apóstolos que nos deram as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, São Pedro e São Paulo, Apóstolos, Paulinas-Paulus, p. 

1025-1028)
Anim. A dedicação de São Pedro e São Paulo a Cristo e à Igreja deve inspirar nossa fidelidade 

na fé, nosso compromisso com a comunidade cristã e com o anúncio do Evangelho.

1ª Leitura: At 12,1-11  

Salmo: Sl 33(34) 
S. De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 
A. De todos os temores me livrou o Senhor Deus! 
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em 

minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se 
alegrem!

2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus,* exaltemos todos juntos o seu nome! - 
Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,* e de todos os temores me livrou.

3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra de vergonha! 
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o libertou de toda angústia.

4. - O anjo do Senhor vem acampar* ao redor dos que o temem, e os salva. - Provai 
e vede quão suave é o Senhor!* Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.

2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18.)

A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja; e as portas do 

inferno não irão derrotá-la.
A. Aleluia....

Evangelho: Mt 16,13-19 
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Celebrando o jubileu de ouro de nossa Diocese lembramos tantas pessoas, 

que deram seu testemunho de fé ao longo destes 50 anos, em nossa Igreja particular. 
De uma forma solene, a Igreja, neste dia também celebra duas grandes testemunhas 
do Evangelho: São Pedro e São Paulo. De jeitos diferentes, de personalidades 
distintas os dois agradaram a Deus e cumpriram sua missão. Suas diferenças não 
comprometeram o trabalho de anunciadores do Evangelho de Jesus.

Pedro mais preocupado com a organização da Igreja. Destaca-se como o 
pastor da comunidade, aquele que é referência de fé para os irmãos. Na pessoa de 
Paulo aparece mais o líder missionário, que forma comunidades e faz expandir a 
fé em todas as nações, vencendo as dificuldades da missão. Os dois, cada um a seu 
modo, fizeram com que muitos abraçassem a fé em Jesus Cristo. 

O testemunho de Pedro e Paulo nos desafia a amarmos sempre mais a nossa 
comunidade, a vibrarmos pela nossa Igreja. Somos nós hoje que devemos levar 
adiante o anúncio da Boa Nova. 

Ao participarmos da Igreja devemos ter como primeiro objetivo o serviço ao 
Reino de Deus.  Precisamos anunciar não a nós mesmos e, sim, anunciar Jesus Cristo. 
A celebração conjunta de Pedro e Paulo indica a natureza da Igreja: sacramento de 
comunhão na diversidade de carismas e de serviços. Isto nos indica que em nossa 
comunidade todos podemos colaborar colocando os dons a serviço da vida e da 
esperança, a serviço do Reino de Deus

Na festa de São Pedro e São Paulo, a Igreja lembra com carinho o Papa, 
sucessor direto de Pedro no governo da Igreja e herdeiro do espírito missionário de 
Paulo, que sempre de novo recorda que o Evangelho deve ser pregado a todos, em 
todos os tempos e lugares. 

A missão de Pedro, como a do Papa hoje, é um serviço a toda a Igreja. Uma de 
suas principais tarefas é promover, em todo o mundo, a fé, a esperança e a caridade, 
as três virtudes essenciais da comunidade cristã.

Ser cristão implica em assumir a postura de Pedro e Paulo. A fé inabalável 
de Pedro deve estar presente no coração dos que seguem a Cristo. Mas não pode 
faltar também o entusiasmo e o ardor missionário de Paulo. Que a nossa Igreja 
seja cada vez mais unida e missionária e que neste Ano de São José e da Família 
nos coloquemos a disposição do Cristo, grande missionário do Pai, para sermos 
anunciadores do seu Evangelho. 

Que o Bom Deus abençoe vossas famílias!
Pe. Cleocir Bonetti

Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Na prisão de são Pedro, a Igreja rezava continuamente a Deus por ele. Lembrando 

a missão do Papa e os desafios da humanidade especialmente os decorrentes  da 
pandemia Covid-19, façamos nossas preces comunitárias. 

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
1. Para que nosso Papa Francisco, sucessor de São Pedro, tenha sempre a luz do 

vosso Espírito e a colaboração de todos na condução vossa Igreja, nós vos pedimos.
2. Para que vossa Igreja tenha o ardor missionário de são Paulo no anúncio do 

Evangelho a todos os povos em sua própria cultura, nós vos pedimos.
3. Para que os perseguidos por causa da fé tenham a intercessão dos mártires, a 

oração e o apoio de suas comunidades, nós vos pedimos. 
4. Para que os presos disponham das condições necessárias para reparar seus delitos 

e serem reinseridos na vida social, nós vos pedimos:
5. Para que o trabalho dos agricultores e motoristas profissionais, lembrados neste 

mês, seja devidamente reconhecido, nós vos pedimos. 
6. ...
P. (--- motiva a oração vocacional):
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Com a oração pelo Papa neste seu dia, oferecemos nossa doação para 

as iniciativas dele de ajuda aos necessitados, de modo particular a populações 
atingidas por algum tipo de calamidade, como na pandemia.  

A. (Nº 580) 1. Daqui do meu lugar eu olho teu altar/ ....
P. Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos acompanhe os dons que vos 

apresentamos , e nos alcance vivermos esta celebração com o coração 
voltado para vós. 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.
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A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor, especialmente nesta solenidade em que celebramos São Pedro e São Paulo, 
colunas da Igreja, corajosos evangelizadores. São Pedro, o primeiro a reconhecer 
Jesus de Nazaré como Filho, o Messias por vós prometido, organizou a Igreja 
sobre o povo de Abraão, Isac e Jacó. São Paulo, anunciou o Evangelho a povos de 
outras nacionalidades e nelas organizou a Igreja.

 A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor (Ref. do número 350)
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa 

Igreja e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda a 
humanidade, com o Papa Francisco, com nosso Bispo José, com nossos(s) padre(s) 
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das 
comunidades.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 

destes vosso Filho como nosso  Salvador; por São José, seu esposo; por São Pedro 
e São Paulo, que por diferentes meios reuniram  única família de Cristo, os quais 
pela coroa do martírio recebem igual veneração, e pelos santos e santas, por São 
(Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a), que vos serviram com fidelidade e se 
tornaram nossos modelos e intercessores.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verdade, 

praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, 

participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na 
assembleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor.

A. Amém. 
 
Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o 

de Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a 
ministro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!
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A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: São Pedro e São Paulo viveram as exigências da fé até o martírio. Com a força 

da eucaristia e o testemunho deles, também poderemos viver a fidelidade até o fim.  
A. (Nº 524) 1. Tu vieste à margem do lago, não buscaste ....
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na 

vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos Apóstolos, 
e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D.  (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese e do mundo / Vocações / superação da pandemia Covid-19 / agricultores, 
em seu mês /  Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família 
Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Inspirados em São Pedro e São Paulo, devemos testemunhar a verdade de 

Cristo pela qual deram sua vida, participando ativamente da missão do Papa na 
condução da Igreja.  

A. (Nº 543) Ref. /:Ide pregar a paz de Cristo e o bem querer. Ide anunciar que ele nos 
ama.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé 

proclamada pelo Apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. A. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a despertar 

novos irmãos para Cristo./ A. Amém.
P. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde 

chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada. / A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. 

Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. / 

A. Graças a Deus. 
Instituições da Igreja no Brasil projetam segunda fase da Ação Solidária Emergencial 
“É Tempo de Cuidar”: Esta Ação Solidária foi lançada no dia 12 de abril do ano passado. 
A iniciativa entrou em sua segunda fase dia 11 de abril, 2º domingo de Páscoa, dia da Divina 
Misericórdia, quando houve também o repicar dos sinos das igrejas católicas no Brasil como 
expressão de fé, esperança e solidariedade com todas as famílias enlutadas pela pandemia ou 
outras causas de morte.
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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. Ce-
lebrando 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!’ 

A. (Nº 657) 1. A ti, São Pedro, nós viemos, em nosso canto na oração, para pedir 
humildemente a tua bênção e proteção.

Ref. /:São Pedro, amaste o Senhor. São Pedro, pede a Deus por nós.:/
2. Ao ser chamado por Jesus, abandonaste a pesca, o mar, e o seguiste com amor 

para espalhar o bem e a paz.
4. Tu que sofreste com Jesus incompreensões, angústia e dor, mas que venceste 

todo o mal, dá-nos a força, a fé em Deus.

Leituras:
dia 05, 2ªf, Sto. Antônio Maria Zacaria: Gn 28,10-22a; Sl 90(91); Mt 9,18-26; dia 

06, 3ªf, Sta. Maria Goretti: Gn 32,23-33; Sl 16(17); Mt 9,32-38; dia 07, 4ªf: Gn 
41,55-57.42,5-7a.17-24a; Sl 32(33); Mt 10,1-7; dia 08, 5ªf, Sto. Agostinho Zhao 
Rong, Presb e Comps: Gn 44,18-21.23b-29.45,1-5; Sl 104(105); Mt 10,7-15; dia 
09, 6ªf, Sta. Paulina do Coração Agonizante de Jesus: Gn 46,1-7.28-30; Sl 36(37); 
Mt 10,16-23; dia 10, sáb.: Gn 49,29-32.50,15-26a; Sl 104,(105); Mt 10,24-33; 
dia 11, dom., 15º do Tempo Comum: Am 7,12-15; Sl 84(85); Ef 1,3-14 ou mais 
breve 1,3-10; Mc 6,7-13 (Missão dos doze Apóstolos).

Lembretes:
- Segunda-feira, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
- Quarta-feira, Dom Adimir, visita administrativa na sede paroquial N. Sra. da 

Glória, Erval Grande.
- Domingo, 15º  do TC-B - Dia Mundial da População; festa de São Cristóvão, com 

bênção de carros na sede paroquial São Roque, Itatiba do Sul.

Os áudios dos cantos deste folheto dominical
estão no site da Diocese de Erexim

www.diocesedeerexim.org.br
acervo digital, hinário litúrgico.
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Celebração da Palavra de Deus
15º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 11.07.2021

 - Acolher Cristo e o Reino por Ele anunciado, revelados por pessoas e meios simples
 - 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. (Hino do jubileu) Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo 

de glória e louvor! Igreja diocesana que celebra sua história 
percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. Cele-
brando 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!’ 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a força e o amor de Cristo, que nos chama e envia a evangelizar, 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Pelo Batismo, recebemos a graça da vida nova em Cristo e assumimos a 

missão de anunciar e testemunhar o seu Evangelho. Agradecidos por esses dons, 
participemos ativamente desta celebração dominical pedindo a graça da perseve-
rança no testemunho da fé e no combate a todo tipo de mal em nossa sociedade. 

P. (... segunda feira, primeiro aniversário do início do ministério episcopal de Dom 
Adimir na Diocese de Erexim no seu ano jubilar de ouro; sexta-feira, N. Sra. do 
Carmo – devoção popular do escapulário; consequências da pandemia ...).

Pedido de perdão 
P. Peçamos perdão a Deus se nem sempre acolhemos e não vivemos com prontidão, 

fidelidade e gratuidade o seu chamado e o seu envio para anunciar a alegria da 
salvação em seu Filho Jesus Cristo. 

L. Senhor, que continuamente chamais a todos a exercer o profetismo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que enriqueceis sempre a Igreja de vocacionados ao serviço da caridade, 

tende piedade de nós. 
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A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis às comunidades os ministros da liturgia, tende piedade de 

nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/J) Ref. Glória, glória, glória a Deus nas alturas....
P. OREMOS. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para reto-

marem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não 
convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. PNSrJC.

A. Amém. 

4. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 15º DTC-B, Paulins-Paulus, p. 613-616)
Anim. Em seus critérios, bem diferentes dos nossos, Deus chama e envia pessoas 

para anunciar ao povo seu projeto de amor e lhes garante sua força na missão que 
lhes confia. 

1ª Leitura: Am 7,12-15 

Salmo: Sl 84(85)  
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei!
A. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei!
S. 1. - Quero ouvir o que o Senhor irá falar:* é a paz que ele vai anunciar. - Está 

perto a salvação dos que o temem,* e a glória habitará em nossa terra.
2. - A verdade e o amor se encontrarão*, a justiça e a paz se abraçarão; - da terra 

brotará a fidelidade,* e a justiça olhará dos altos céus. 
3. - O Senhor nos dará tudo o que é bom,* e a nossa terra nos dará suas colheitas; - a 

justiça andará na sua frente* e a salvação há de seguir os passos seus. 

2ª Leitura: Ef 1,3-14 

A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do saber o Espírito; conheçamos, assim, 

a esperança à qual nos chamou como herança.
A. Aleluia....

Evangelho: Mc 6,7-13 
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade ____________________  
Que bom nos reunirmos em comunidade. Ano de São José e da Família. Ano 

do Jubileu de Ouro de nossa Diocese de Erexim. Que belas motivações temos para 
rezar e celebrar. Também queremos que Deus escute as motivações que vocês trou-
xeram para este momento de prece e oração. A Palavra de Deus e a Eucaristia nos 
fortalecem na missão, no nosso peregrinar. 

A fé em Jesus Cristo nos impulsiona para a missão. Nem sempre, como ouví-
amos na primeira leitura de Amós, encontramos facilidades em nossa caminhada de 
fé. Jesus quer que todos tenhamos uma vida digna, vida em abundância por isso o 
profeta Amós denuncia o que gera morte. 

O Evangelho nos relata que Jesus enviou seus discípulos para proclamar a 
Boa Nova, pregar a conversão, curar e libertar as pessoas. Isso significa que todos 
nós, hoje, temos a missão de promover e defender a vida, de levar esperança e ale-
gria às pessoas, de orientar os perdidos, de fortalecer os desanimados e tristes.

Para quem abraça essa missão, Jesus tem algumas recomendações: 
- ir dois a dois: um vai ajudando o outro, deve haver harmonia e ajuda mútua 

entre as pessoas que evangelizam; 
- levar apenas o necessário, o que levamos de mais importante levamos no 

coração: Jesus; nada de coisas que possam atrapalhar a missão; 
- expulsar os males: precisamos ser fortes para termos o domínio sobre os 

males que prejudicam as pessoas.  O Bem é maior do que o mal;  
- anunciar o Evangelho: que significa levar uma palavra de esperança, de 

vida e vida em abundância para todos, pregar a conversão. 
- não perder tempo com coisas pequenas, com coisas que não são impor-

tantes; deve-se realizar a missão com muito entusiasmo e preparado para enfrentar 
as dificuldades.

Deus nos chama e nos envia em missão. Importa que nos disponhamos a as-
sumir os compromissos que brotam do nosso batismo. Não precisamos ir para terras 
distantes para assumirmos a tarefa de sermos missionários. Podemos fazer missão 
em nossa própria família, comunidade, no trabalho, na nossa vida diária.  

Peçamos a materna intercessão de Maria, a mãe dos vocacionados, para que não 
faltem também missionários, que se dedicam ao Evangelho em terras distantes. Que 
São José interceda junto a Deus para que surjam mais vocações em nossas comunida-
des a serviço do Reino de Deus. Na segunda-feira, dia 12, lembramos um ano da posse 
de Dom Adimir em nossa Diocese, que Deus abençoe sua vida e missão de pai e pastor.  

 Que Deus vos abençoe e 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, ...

Oração dos fiéis
P. A missão precisa da oração confiante e permanente. Peçamos a Deus a graça da 

fidelidade na resposta ao chamado que nos faz.
A. Atendei, Senhor, nossa súplica.
L. 1. Para que a Igreja, à luz de vossa Palavra, conforte os mais atingidos pelas con-

sequências da pandemia do Coronavírus e renove sua esperança, nós vós pedimos.
2. Para que os  missionários ordenados, religiosos, leigos e leigas superem as difi-

culdades no anúncio da Boa Nova da Salvação, especialmente a rejeição e até a 
perseguição, nós vos pedimos. 

3. Para que os cristãos sejam semeadores de esperança e vida e participem da cons-
trução de um mundo justo e fraterno, nós vos pedimos.   

4. Para que os jovens comprometidos com Cristo ajudem outros a dedicarem sua 
vida a Ele, participando ativamente da missão da Igreja, nós vos pedimos.  

5. Para que nossa Diocese, em seu ano jubilar de ouro, vos louve pela fé dos pionei-
ros e projete seu futuro na realidade atual, nós vos pedimos: 

6. Para que as iniciativas de solidariedade neste tempo da Covid-19 tenham conti-
nuidade em favor dos necessitados, nós vos pedimos.

7. ...
P. No Ano de São José, Padroeiro da Igreja Universal e de nossa Diocese jubilar, reze-

mos com o Papa Francisco: Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria! 
A. A vós, Deus confiou o seu Filho; em vós, Maria depositou a sua confiança; 
convosco, Cristo tornou-Se homem.

P. Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós 
A. e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e cora-
gem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Apresentemos a Deus, com as oferendas do altar, a fidelidade de todos os que 

são perseguidos por causa da fé em Cristo e se mantêm firmes em seu profetismo.
A. (N 427) 1. A ti, meu Deus, elevo meu coração..... 
P. Acolhei, ó Deus, os dons da vossa Igreja em oração, e fazei crescer em santidade 

os fiéis que participam desta celebração de vossa Palavra. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 

A. Amém. 
SOU DIZIMISTA PORQUE
AMO A MINHA IGREJA.

O milagre da partilha
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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. 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. (pode ser cantado) 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. 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. 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. 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 N., nosso Bispo 
N.,, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as 
pessoas de boa vontade. 

A. 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. 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 recen-
tes).Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.

A. 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. 
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Rito da Comunhão Eucarística
D. (De pé – ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados 

pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o 
Senhor Jesus nos ensinou:

A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: A Palavra de Deus nos ilumina na missão e o Pão do Altar nos revigora na 

sua realização. 
A. (Nº 527) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei as saídas ...
P. OREMOS! Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, 

que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
D.  (Pode motivar dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
cese e do mundo /  superação da pandemia Covid-19 / os dois bispos e padres fa-
lecidos nos 50 anos da Diocese/   Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Cristo envia também a nós a anunciar e a testemunhar sua Palavra de Salva-

ção. Devemos ser livres e corajosos nesta missão.
A. (Nº 836) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? 

Mostra-me os teus caminhos! Senhor, que queres de mim?
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua graça e vos torne santos e puros diante dele. Que Ele 

vos instrua com as palavras da verdade, formando-vos pelo Evangelho da Salva-
ção e inflamando-vos de amor por todos. E que vos abençoe, pois, Deus Onipoten-
te e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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(Nº 534) Ref. Eis-me, aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Prá fazer tua vontade, 
pra viver do teu amor, prá fazer tua vontade, prá viver do teu amor, eis-me 
aqui, Senhor!

1. O Senhor é o pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou 
chamado a ser fermento, sal e luz, e, por isso, respondi: “Aqui estou!”

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como profeta e trovador da história 
e da vida do meu povo, e, por isso, respondi: “Aqui estou!”

Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário do início do ministério episcopal de Dom Adimir na 

Diocese de Erexim (2020).
- Terça-feira, dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano jubilar de 

ouro da Diocese, com oração da manhã às 07h, oração do Angelus às 11h50, terço 
e missa às 14h e às 18h30.

- Domingo – 16º do TC-B – Festa do/a agricultor/a e do motorista na comunidade 
N. Sra. das Dores, Chapadão,  Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 12 2ªf: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1; dia 13, 3ªf, 

Sto. Henrique: Ex 2,1-15a; Sl 68(69); Mt 11,20-24; dia 14, 4ªf, S. 
Camilo de Lellis: MFac. Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 11,25-27; 
dia 15, 5ªf, S. Boaventura: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30; 
dia 16, 6ªf, Nossa Senhora do Carmo:. Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-
47.48-49.50-51.52-53.54-55(R.49); Mt 12,46-50; dia 17, sáb., Bv. Inácio de Aze-
vedo Presb e Comps: Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14-21; dia 18, dom., 16º do 
Tempo Comum: Jr 23,1-6; Sl 22(23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34 (Urgência da missão).

Na Venezuela, beatificação de médico dedicado aos pobres:
Nesta sexta-feira, na Venezuela, o Núncio Apostólico naquele pais, realizou o rito de 
beatificação do médico José Gregório Hernandez. Para a ocasião, Papa Francisco enviou 
mensagem de vídeo expressando júbilo e encorajamento àquele povo tão sofrido, sobretudo 
com o agravamento da pandemia.  Ressaltou que o Dr. José Gregório é modelo de valores 
cristãos, já “que fez do Evangelho o critério da sua vida” ao observar os mandamentos, 
participar diariamente da Eucaristia e dedicar tempo à oração. Um homem de fé e ciência, “a 
serviço da saúde e do ensino”, enfim, “um modelo de santidade comprometido com a defesa 
da vida” e que serviu a todos, “como um Bom Samaritano, sem excluir ninguém”. Para o 
Papa, isso hoje pode significar acolhimento, serviço e perdão de uns aos outros. Disso, todos 
necessitam. O Papa reiterou que o trabalho do médico foi realizado “a partir do exemplo 
que Cristo nos deixou durante a Última Ceia, quando lavou os pés dos seus discípulos e de 
todos porque amava todos”. Isso porque, continuou Francisco, o Senhor nos exorta a sermos 
sujeitos ativos no serviço, mas também a termos a humildade de lavar os pés dos outros.



- 19 -

Celebração da Palavra de Deus
16º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 18.07.2021

 - Cristo, Pastor cheio de compaixão pelo povo sofrido e abandonado
 - 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. (Hino do jubileu) Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo 

de glória e louvor! Igreja diocesana que celebra sua história 
percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. Celebran-
do 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 au-
mente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia e a ternura do Pai, que em seu Filho nos reúne com cuidado de 

pastor cheio de compaixão, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: Como Pai bondoso, Deus nos reúne para renovar nossa comunhão com seu 

Filho Jesus, que se compadece dos enfraquecidos ou até sem rumo na vida, e dar-
-nos a força necessária para seguirmos as exigências de seus ensinamentos. 

P. (...preparação ou já festa de São Cristóvão e celebrações do dia do agricultor e 
motorista em diversas comunidades / famílias com infectados pela Covid-19 ou 
enlutadas por causa dela ...)

Pedido de perdão
P. Deus tem cuidados de pastor com todos nós, especialmente com os mais frágeis. 

Peçamos-lhe perdão por nem sempre deixar-nos conduzir por ele e não vivermos 
o cuidado de uns para os outros e com a Casa Comum. 

L. Senhor, que revelais imensa compaixão pelos pobres e marginalizados, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, rosto da misericórdia divina, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.



- 20 -

L. Senhor, que revigorais os enfraquecidos com a força de vossa Palavra e do Pão 
da Vida, tende piedade de nós. 

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

Hino de louvor
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na terra ...
P. OREMOS. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e mul-

tiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e 
caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém. 

4. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 617-620)
Anim .  Deus sempre enviou pastores a seu povo e quando não cumpriam sua missão, ele 

mesmo assumia o seu pastoreio. Por fim, enviou seu Filho Jesus que revela compaixão 
pelo povo disperso e o conforta com seus ensinamentos e gestos de misericórdia.

1ª Leitura: Jr 23,1-6 

Salmo: Sl 22(23)
S. O Senhor é o Pastor que me conduz; felicidade e todo bem hão de seguir-me!
A. O Senhor é o Pastor que me conduz; felicidade e todo bem hão de seguir-me!
S. l. - O Senhor é o Pastor que me conduz;* não me falta coisa alguma. - Pelos pra-

dos e campinas verdejantes* ele me leva a descansar. - Para as águas repousantes 
me encaminha,* e restaura as minhas forças. 

2. - Ele me guia no caminho mais seguro,* pela honra do seu nome. - Mesmo que eu 
passe pelo vale tenebroso,* nenhum mal eu temerei; - estais comigo com bastão e 
com cajado;* eles me dão a segurança. 

3. - Felicidade e todo bem hão de seguir-me* por toda a minha vida; - e na casa do 
Senhor habitarei* pelos tempos infinitos. 

2ª Leitura: Ef 2,13-18 
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar. Eu conheço, 

então, minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. 
A. Aleluia....

Evangelho: Mc 6,30-34 
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade  _________________________
Como está vossa comunidade? Quais as maiores dificuldades que vocês estão 

enfrentando? Quais os sofrimentos que vocês estão passando?  Nada melhor do que 
encontrar força e luz na Palavra de Deus. Nada de desânimo. Deus está conosco. 
Tenhamos a certeza que não estamos sozinhos nas batalhas do dia-a-dia. 

Assim como no Evangelho de hoje Jesus nos convida: “Vinde vós, sozinhos, 
a um lugar deserto e descansai um pouco”. Jesus se preocupa com seus discípulos. 
Quer saber como foi a missão. Jesus se preocupa com cada um de nós. 

Jesus convida seus missionários para se retirarem do tumulto e irem a um 
lugar isolado, a fim de descansarem. No entanto, a multidão os aguardava do outro 
lado do lago de Tiberíades. Ao ver todo aquele povo, Jesus teve compaixão daquelas 
pessoas porque elas “eram como ovelhas sem pastor”, isto é, estavam sem rumo, 
famintos, desamparados. 

A Palavra de Deus nos alerta para ficarmos atentos às necessidades fundamen-
tais da vida. Jesus como Mestre se revela muito próximo dos discípulos e se comove 
diante da multidão faminta que o cerca. Como Bom Pastor, Ele se compadece de 
nossos sofrimentos, nos guia, nos fortalece e defende nossa vida.

Vemos ainda no Evangelho, que depois de um período de trabalho, de evange-
lização, os apóstolos se reuniram e contaram a Jesus o que fizeram e como ensina-
ram. Está aqui um exemplo importante de partilhar nossa missão para nos sentirmos 
fortalecidos e melhor realizarmos nosso trabalho na comunidade.

Na primeira leitura, ouvimos a advertência que o profeta Jeremias faz a todas 
as lideranças do Povo de Deus.  Deus desaprova aqueles que foram encarregados de 
cuidar do seu povo, mas não o fazem. Precisam tomar cuidado para não pensarem 
que são donos do rebanho. As lideranças das comunidades, enviadas por Deus à 
frente do seu povo, devem estar a serviço na gratuidade. As palavras e gestos solidá-
rios colaboram para que o povo não fique como rebanho sem pastor. 

Vivendo os 50 anos de nossa Diocese de Erexim, neste ano de São José e da 
família queremos renovar nosso compromisso de participarmos com zelo e dedica-
ção em nossas comunidades. Jubileu é olhar para trás e ver as maravilhas que Deus 
realizou em nossa Igreja particular, mas é tempo de olhar para frente, com esperança 
pois Jesus caminha conosco!

Que o Deus da vida vos abençoe!
Pe. Cleocir Bonetti

Vigário Geral da Diocese de Erexim
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Profissão da fé
A/B. (Nº 754/A) Eu sei em quem depositei ...

Oração dos fiéis
P. Confiantes na bondade de Deus que em seu Filho Jesus revela sua compaixão com 

a multidão desassistida, apresentemos-lhe nossas preces comunitárias. 
A. Ouvi-nos, Senhor, e socorrei a todos. 
L. 1. Para que os ministros da Igreja tenham vossa ternura de pastor misericordioso 

com os irmãos e irmãs, especialmente com os mais vulneráveis, nós vos pedimos:
2. Para que os governantes sejam sempre atentos às necessidades daqueles a quem 

devem servir, de modo especial aos que mais sofrem as consequências da pande-
mia, nós vos pedimos:

3. Para que as organizações populares e as instituições públicas, priorizando a pro-
moção humana dos excluídos, disponham dos recursos necessários e contem com 
o apoio de todos, nós vos pedimos:

4. Para que neste mês do agricultor e do motorista, todos reconheçam  e valorizem 
seu trabalho e ao mesmo tempo se empenhem por um trânsito seguro e humano, 
nós vos pedimos: 

5. Para que as comunidades de nossa Diocese, em seu ano jubilar de ouro, revigorem 
sua comunhão e participação, nós vos pedimos:

6. Para que as famílias de nossa Diocese jubilar, neste ano dedicado a São José, 
possam imitar a Sagrada Família de Nazaré, nós vos pedimos:

7. ...
P. Acolhei nossas súplicas, ó Deus, e concedei-nos viver a mesma solicitude de 

vosso Filho com nossos irmãos e irmãs que não dispõem do necessário para viver 
dignamente. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.
 
3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Em nossa oferenda a Deus, coloquemos as diversas iniciativas de solidarie-

dade realizadas ou em andamento neste tempo de pandemia. 
A. (N 443) Ref. Não se deve dizer: nada posso ofertar.....
P. Ó Deus, vosso Filho ofereceu sua vida a vós na cruz pela salvação da hu-

manidade. Acolhei nossos dons e concedei-nos colocar nossa vida a serviço 
de todos na comunhão e na participação. Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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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, 

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.: Ao participarmos da mesa eucarística, peçamos a Cristo que renove nosso 

coração com o seu amor, tornando-nos sempre mais solidários com todos. 
A. (Nº 489) 1. Jesus sempre estava a caminhar...
P. OREMOS! Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramen-

tos do vosso reino, para que, despojando-nos da velha criatura, passemos a 
uma vida nova. Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém. 
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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 e candidatos à vida religiosa / 
superação da pandemia Covid-19 / religiosos e religiosas que trabalharam nos 50 
anos da Diocese/  Ano de São José e da Família Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Mesmo que tivesse convidado os apóstolos a um lugar deserto para descan-

sar, Cristo acolheu com carinho o povo que o procurou e ensinou-lhe muitas coi-
sas. Que Ele nos dê a mesma solicitude com quem precisar de nós.

A. (Nº 855) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos como o 
Pai!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus vos faça sempre solícitos com quem precisar de uma palavra de espe-

rança, de um gesto de amor e solidariedade. E que vos enriqueça com sua bênção 
Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

 “O olhar de Jesus” – “... Somos chamados a imitar o que Jesus fez: “Ao de-
sembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram 
como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas” (v. 34). Nes-
ta breve frase, o evangelista apresenta-nos um flash de singular intensidade, fo-
tografando os olhos do Mestre divino e o seu ensinamento. Observemos os três 
verbos deste fotograma: ver, compadecer-se, ensinar. Podemos chamá-los os 
verbos do Pastor. O olhar de Jesus não é neutro nem, pior ainda, frio e distante, 
porque Ele vê sempre com os olhos do coração. E o seu coração é tão terno e 
cheio de compaixão, que sabe sentir as necessidades inclusive as mais escon-
didas das pessoas. Além disso, a sua compaixão não indica simplesmente uma 
reação emotiva perante uma situação de dificuldade das pessoas, mas é muito 
mais: é a atitude e a predisposição de Deus para com o homem e a sua história. 
Jesus manifesta-se como a realização da solicitude e da bondade de Deus pelo 
seu povo. ... Jesus fez-se dom para os outros, tornando-se assim modelo de amor 
e de serviço para cada um de nós. ... Maria Santíssima nos ajude a assumir os 
problemas, os sofrimentos e as dificuldades do nosso próximo, mediante uma 
atitude de partilha e de serviço. (Papa Francisco, oração do Anjo do Senhor, 
22/7/2018)
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Lembretes: 
- Segunda-feira, 08h30, Reunião do Conselho de Formadores, no Centro Diocesano; 

14h, Reunião do Conselho de Presbíteros, no Centro Diocesano. 
- Domingo, – 17º do TC-B – Primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos – Eu 

estou contigo todos os dias - Paróquia São Tiago, Aratiba, festa do padroeiro; 
festa do padroeiro na Paróquia São Cristóvão, Erechim; festa de São Cristóvão, do 
agricultor e do motorista na sede paroquial São Francisco, Mariano Moro.

Leituras:
dia 19, 2ªf: Ex 14,5-18; Ex 15,1-2.3-4.5-6(R.1a); Mt 12,38-42; dia 

20, 3ªf: Ex 14,21-15,1; Ex 15,8-9.10 e 12.17(R.1a); Mt 12,46-
50; dia 21, 4ªf, Lourenço de Bríndisi: Ex 16,1-5.9-15; Sl 77(78); 
Mt 13,1-9; dia 22, 5ªf, Sta. Maria Madalena: Ct 3,1-4a ou 2Cor 
5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18; dia 23, 6ªf, Sta. Brígida: Ex 
20,1-17; Sl 18(19B); Mt 13,18-23; dia 24, sáb., S. Charbel Makhluf: Ex 24,3-8; 
Sl 49(50); Mt 13,24-30; dia 25, dom., 17º do Tempo Comum. 2Rs 4,42-44; Sl 
144(145); Ef 4,1-6; Jo 6,1-15 (Multiplicação dos pães).

Assembleia da Igreja Católica na América Latina e no Caribe:
Organizada pelo Conselho Episcopal Latino-americano e Caribenho, será 
realizada uma assembleia da Igreja Católica na América Latina e no Caribe, 
com participação ampla de bispos, padres, diáconos, leigos e leigas, religiosos 
e religiosas, representantes de movimentos, de pastorais e outros. Será realizada 
de 21 a 28 de novembro deste ano, presencialmente no Santuário de Nossa 
Senhora de Guadalupe, na Cidade do México, e de forma remota em outros 
lugares da América Latina e do Caribe. Tem como tema “Todos somos discípulos 
missionários em saída” e fará memória especial do Documento da Quinta 
Conferência Geral do Episcopado Latino-americano realizada em Aparecida, SP, 
em maio de 2007. Há um Guia Metodológico de preparação do evento que inclui 
um tempo de “ESCUTA” até junho próximo, aberto a todos com atividades 
comunitárias, fóruns temáticos e contribuições individuais, com inscrições feitas 
através da utilização de uma plataforma de colaboração on-line, no website da 
Assembleia Eclesial, na sua seção “ESCUTA”. Os agentes de pastoral, padres, 
bispos, leigos e religiosos podem participar desse processo sinodal e apontar 
como acompanhar Jesus encarnado atualmente no meio do povo. A Assembleia 
Eclesial almeja responder à seguinte questão geradora: Quais são os novos 
desafios para a Igreja na América Latina e no Caribe, à luz da V Conferência 
Geral de Aparecida, dos sinais dos tempos e do Magistério do Papa Francisco?
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Celebração da Palavra de Deus
17º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 25.07.2021

 - Na partilha do pão, a superação da fome do povo necessitado
 - 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. (Hino do jubileu) Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo 

de glória e louvor! Igreja diocesana que celebra sua história 
percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’

1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. Celebran-
do 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 au-
mente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’ 

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor de Deus, nosso Pai, a paz de Cristo, que tem compaixão pelo povo 

sofrido, 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.: Desde o início deste longo tempo da Covid-19, o Papa Francisco exorta a 

todos à solidariedade concreta com os que mais sofrem suas consequências e reali-
zando muitos gestos de ajuda humanitária. Como em todo o mundo, aqui no Brasil 
a CNBB, dioceses, paróquias e organizações sociais realizam iniciativas de ajuda 
aos necessitados, tornando presentes as ações de Cristo que conforta a multidão 
necessitada que o procura e não a deixa ir embora sem alimento. 

P. (... Festas de São Cristóvão/ final do mês do agricultor / primeiro Dia Mundial dos 
Avós e Idosos – “Eu estou contigo todos os dias” [cf Mt 28,20)]  / sábado próxi-
mo, na Catedral São José, ordenação diaconal do seminarista Leonardo Fávero / 
domingo próximo, celebração festiva do jubileu de ouro da Diocese...)

Pedido de perdão
P. Nossa oração, a celebração litúrgica e todas as devoções devem ser acompanhadas 

da boa convivência, da prática da justiça, da solidariedade com os necessitados. 
Invoquemos o perdão divino por aquilo que nossas obras não expressam nossa 
oração e nossa liturgia. 
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L. Senhor, que vos compadeceis da multidão sem pão e sedenta da verdade, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós!
L. Cristo, que não quereis que o povo desfaleça pelo caminho por falta de alimento, 

tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós!
L. Senhor, que nos garantis o Pão da Vida, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós! 
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ....
P. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso au-

xílio, ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco, 
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que 
possamos abraçar os que não passam. PNSJC.  

A. Amém. 
 
2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 621-623)
Anim. A justa e fraterna destinação dos bens da terra e dos frutos do trabalho huma-

no garantiria alimento para todos, sem ninguém passar fome. 

1ª Leitura: 2Rs 4,42-44 

Salmo: Sl 144(145)
S. /:Saciai os vossos filhos, ó Senhor!:/
A. /:Saciai os vossos filhos, ó Senhor!:/
S. 1. - Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* e os vossos santos com lou-

vores vos bendigam! - Narrem a glória e o esplendor do vosso reino* e saibam 
proclamar vosso poder!

2. - Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam* e vós lhes dais no tempo certo o ali-
mento; - vós abris a vossa mão prodigamente* e saciais todo ser vivo com fartura.

3. - É justo o Senhor em seus caminhos,* é santo em toda obra que ele faz. - Ele está 
perto da pessoa que o invoca,* de todo aquele que o invoca lealmente. 

SOU DIZIMISTA PORQUE
AMO A MINHA IGREJA.
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2ª Leitura: Ef 4,1-6 
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. um grande profeta surgiu, surgiu e entre nós se mostrou; é Deus que seu povo 

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

Evangelho: Jo 6,1-15 
P. O Senhor esteja convosco.

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade_________________
Cinquenta anos a serviço da fé e da vida. Nossa Diocese se alegra com seu 

jubileu e suplica: Caminha conosco, Senhor. A liturgia nos convida a multiplicarmos 
os gestos de solidariedade e partilha. Nos convida a colocarmos nas mãos de Deus 
aquilo que parece pouco. Com a ação de Jesus vemos o povo faminto saciado. 

O Evangelho nos relata que Jesus passa para a outra margem do lago. Uma 
multidão procura Jesus buscando cura, libertação, consolo, esperança. Jesus não é 
indiferente diante das necessidades do povo. Manifesta uma profunda compaixão 
pelo povo que sofre.

Mesmo sabendo o que iria fazer, o Mestre remete aos discípulos a necessi-
dade do povo. Eles, porém, não conseguem ver como poderiam alimentar a tantos; 
pensam, com lógica humana, que não teriam dinheiro para alimentar todas aquelas 
pessoas. Se considerarmos as imensas necessidades das pessoas dos nossos dias, 
também nós seremos levados a reagir como os Apóstolos: “o que são cinco pães e 
dois peixes para tanta gente?” 

O menino que traz cinco pães e dois peixes simboliza o milagre que pode 
acontecer quando o egoísmo dá lugar à solidariedade. Não é a quantidade de pães e 
peixes que importa e sim o gesto da oferta. Trazido pelo próprio povo, representado 
no menino, os dons são elevados a Deus, por Jesus, e potencializados pelo gesto da 
partilha, alimentam a todos, multiplicam-se pelo amor, pela doação. Para realizar 
este grande sinal da multiplicação é necessário que o ser humano faça a sua parte 
pois Deus certamente fará a sua.  

A partilha gera vida. Tudo que é repartido e doado com amor multiplica-se 
na vida do doador. Quando abrimos nosso coração com misericórdia aos irmãos 
necessitados, quando somos compreensivos e generosos, Deus tem para conosco 
os mesmos gestos de amor. Ele multiplica os nossos dons com fartura e aumenta a 
nossa generosidade, fazendo-nos semelhantes ao seu coração, que rico é em miseri-
córdia e compaixão.
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No sinal realizado por Jesus, alimentando a multidão, além de sua preocupação 
clara com a necessidade do povo, é perceptível também seu desejo em precisar dos 
apóstolos, em responsabilizá-los pelas necessidades uns dos outros. Ele os compromete 
à solidariedade. Que a liturgia de hoje nos ensine sempre mais a importância da partilha.

Parabenizamos os agricultores e motoristas pelo seu dia. Que São Cristóvão 
interceda junto a Deus por todos nós para que possamos percorrer a estrada de nossa 
vida tendo sempre a luz divina a nos orientar. 

Preparemo-nos para celebrar o aniversário de instalação de nossa Igreja Parti-
cular. Que seja um momento fecundo de agradecimento pela vida e pela fé geradas 
em nossa diocese ao longo dos seus 50 anos. Que, pela intercessão de São José, 
nossa Diocese conte sempre com a graça de Deus em sua caminhada de fé.                                                                                            

                                                       Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé 
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e 

invisíveis./
S.  Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os séculos:/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou 

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

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

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

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

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

Amém!
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Oração dos fiéis 
P. Diante das muitas carências de uma multidão de irmãos e irmãs, agravadas pela pan-

demia, há belas iniciativas de solidariedade e partilha. Solidários também na oração, 
apresentemos a Deus nossas preces comunitárias pelas necessidades de todos. 

A. (Nº 756/B) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher o nosso irmão
1. Para que nossa Diocese, em seu ano jubilar de ouro, cresça como Igreja miseri-

cordiosa com os necessitados, aberta a acolher a todos em comunidades vivas, de 
inclusão, dignidade e paz, nós vos pedimos: 

2. Para sermos Igreja com renovada iniciação à vida cristã e formação permanente 
com espírito missionário na atual cultura urbana, na comunhão e participação, nós 
vos pedimos:

3. Para que o seminarista Leonardo Fávero, a ser ordenado diácono no próximo sá-
bado, possa realizar fecundo ministério encaminhando-se para a ordenação pres-
biteral, nós vos pedimos: 

4. Para que Igreja, com coragem profética e gestos de partilha, promova o uso soli-
dário dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano, nós vos pedimos: 

5. Para que não faltem recursos às pessoas e organizações que combatem a fome no 
mundo e cheguem aos verdadeiros destinatários, nós vos pedimos: 

6. Para que os avós e todos os idosos, neste seu primeiro dia mundial, testemunhem 
a esperança e a alegria da vida, tendo o cuidado dos familiares e das organizações 
voltadas a eles, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus que fecundais a terra e nos confiais a missão de cultivá-la, concedei-nos 

preservá-la e estabelecer nela relações justas e fraternas, a fim de que cada ser 
humano desfrute o que para todos criastes. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Vamos incluir em nossa oferta a Deus as iniciativas de partilha que prolon-

gam os gestos de Jesus em favor dos necessitados. 
A. (452) 1. O nosso Deus, com amor sem medida, ...
P. Aceitai, ó Pai, os dons que recebemos de vossa bondade e trazemos a esta celebra-

ção. Fazei que nossa convivência familiar e comunitária, nossos trabalhos e tudo o 
que realizamos, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos 
conduzam à eterna alegria. 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.
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A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendize-

mos porque nos destes vosso Filho Jesus, que veio realizar as vossas promessas. 
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa mi-

sericórdia na sucessão do tempo e das gerações por meio de pessoas simples e humil-
des que acolhem vossos enviados e lhes oferecem seus bens para realizar sua missão.

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, com São 

José, seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. 
Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. 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.

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 de Comunhão
D. Procurando atender o convite de seguir Cristo sem colocar nenhuma condição, 

rezemos como Ele nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
D. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com cinco pães e dois peixes, Cristo alimentou a multidão. Com o Pão da 

Eucaristia alimenta nossa fé que deve ser testemunhada na comunhão fraterna do 
alimento partilhado para ninguém passar fome.

A. (Nº 489) 1. Jesus sempre estava a caminhar,/ com amor ......
P. OREMOS. Recebemos, ó Deus, nesta celebração, o ensinamento de vossa 

Palavra; que vossa graça nos ajude a vive-lo com fidelidade e generosidade 
para alcançarmos a salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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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 / agricultores e motoristas / superação da pandemia Covid-19 
/ seminarista Leonardo Fávero que será ordenado diácono no próximo sábado 
na Catedral/  Ano jubilar de ouro da Diocese..../ Ano de São José e da Família 
Amoris Laetitia ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Diante dos que passam fome e outras necessidades, devemos lembrar sempre 

que um dia Jesus ordenou aos apóstolos para providenciarem o pão para uma multi-
dão faminta. 

A. (Nº 290) Ref. /:Dai-lhes vós mesmos de comer,/ que o milagre vai acontecer!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos dê a generosidade do coração e a alegria da comunhão fraterna na par-

tilha do alimento. E que vos abençoe Deus Criador e Providente, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Sede testemunhas da compaixão do Senhor! Ide em paz e o Senhor vos acompa-

nhe. 
A. Graças a Deus. 

 Lembretes:
 - Terça-feira, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas.
- Quinta-feira, 08h30, Dom Adimir reunião da URI. 
- Sábado, às 15h, na Catedral, ordenação diaconal do seminarista 

Leonardo Fávero.
- Domingo. – 18º DTC- B – Mês Vocacional, vocação ao Ministério 

ordenado; Aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971) – 16h, na Ca-
tedral, missa festiva pelo Jubileu de Ouro da Diocese.

Leituras:
dia 30/7, 2ªf, S. Pedro Crisólogo Jr 13,1-11; Cânt. Dt 32,18-19.20.21 (R/18ª); Mt 

13,31-35; dia 31/7, 3ªf: Jr 14,17-22; Sl 78(79); Mt 13,36-43; dia 1º/8, 4ªf, Sto. 
Afonso Maria de Ligório: Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 13,44-46; dia 02/8, 5ªf, 
Sto. Eusébio de Vercelli e S. Pedro Julião Eymard: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 
13,47-53; dia 03/8, 6ªf.: Jr 26,1-9; Sl 68(69); Mt 13,54-58; dia 04/8, sáb., S. João 
Maria Vianney: Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12; dia 05/8, dom., 18º TC-B: 
Ex 16,2-4.12-15; Sl 77(78); Ef 4,17.20-24; Jo 6,24-35 (Jesus em Cafarnaum).   
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1. Erexim, 30/4/1918; 
2. Getúlio Vargas, 18/12/1934;
3. Marcelino Ramos, 28/12/1944;
4. Gaurama, 15/12/1954;
5. Aratiba, 04/10/1955;
6. Campinas do Sul, 21/01/1959; 
7. Erval Grande, 16/02/1959;
8. São Valentim, 17/02/1959;
9. Viadutos, 18/02/1959;
10. Severiano de Almeida, 26/12/1963; 
11. Barão de Cotegipe, 1º/6/1964;
12. Jacutinga, 1º/6/1964;
13. Itatiba do Sul, 19/12/1964;
14. Mariano Moro, 09/7/1965.
Nota: Posteriormente, foram criados os seguintes municípios no território da 

Diocese de Erexim
1. Áurea, 24/11/1987;
2. Três Arroios, 30/11/1987;
3. Erebango, 11/4/1988;
4. Ipiranga do Sul, 20/4/1988;
5. Estação, 20/4/1988;
6. Entre Rios do Sul, 12/5/1988; 
7. Faxinalzinho, 12/5/1988; 
8. Ponte Preta, 20/3/1992; 
9. Carlos Gomes, 20/3/1992; 
10. Barra do Rio Azul, 20/3/1992;
11.  Centenário, 20/3/1992; 
12. Floriano Peixoto, 28/12/1995;
13. Benjamin Constant do Sul, 28/12/1995;
14. Quatro Irmãos, 16/4/1996;
15. Paulo Bento, 16/4/1996;
16. Cruzaltense, 16/4/1996.



- 34 -

As Paróquias na criação da Diocese
São (eram) 25 as paróquias que compõem (compunham) a Diocese de Erexim.
Todas as sedes municipais são também sedes de paróquias, sendo que na cidade 

de Erexim há três. Nove paróquias se encontram em distritos do interior de municípios.
A primeira paróquia ciada na região foi a de Getúlio Vargas. A 26 de outubro 

de 1911, o povoado de Getúlio Vargas, então denominado Erechim, foi elevado à 
categoria de Curato. O território da paróquia abrangia toda a atual Diocese e ainda 
parte do município de Passo Fundo. 

Em 1915, a 10 de abril, foi desmembrada a paróquia de Áurea, que então 
se chamava Rio Marcelino. Áurea é, portanto, a segunda mais antiga paróquia da 
Diocese.

Só em 1919 é que foi criada a paróquia de Boa Vista, atual Paróquia São José, 
Erexim. Oficialmente a Paróquia São José foi criada a 19 de agosto de 1919, mas o 
seu primeiro pároco, Pe. Vicente Testani, já tinha chegado em março do mesmo ano. 

A mais recente das paróquias é Capoerê, criada em 1968. Na lista que segue, 
podem-se ver as datas de criação de todas as 25 paróquias. 

1. Imaculada Conceição Getúlio Vargas – curato 
25/10/1911

30/12/1926

2. Na. Sra. do Monte Claro Áurea 10/04/1915
3. São José Erechim 19/08/1919
4. São Luiz Gaurama 19/08/1919
5. Santa Ana Carlos Gomes 08/02/1925
6. São João Batista Marcelino Ramos 22/02/1928
7. Santa Isabel da Hungria Três Arroios – curato 

1º/01/1932
15/08/1951

8. Na. Sra. do Rosário Barão de Cotegipe 15/01/1938
9. Sagrado Coração de Jesus Viadutos 24/08/1934
10. Santo Antonio Jacutinga 24/04/1937
11. Na. Sra. Medianeira Barra do Rio Azul 15/01/1938
12. Sagrado Coração de Jesus Paulo Bento 02/06/1943
13. São Valentim São Valentim 13/02/1944
14. Na. Sra. da Glória (do Pedancino) Erval Grande 15/01/1947
15. São Caetano Severiano de Almeida 07/08/1951
16. São Tiago Aratiba 07/08/1951
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17. Santa Teresinha Estação 22/05/1952
18. Na. Sra. dos Navegantes Campinas do Sul 08/12/1954
19. Na. Sra. da Salette Três Vendas, Erechim 08/12/1954
20. São Pedro Erechim 29/6/1958
21. São Francisco de Assis Mariano Moro 25/01/1965
22. São Roque Itatiba do Sul 02/09/1965
23. São Roque Benjamim Constant 27/04/1966
24. São Pedro Dourado 1°/01/1967
25.Na. Sra. das Dores Capoerê 30/01/1968
Após a criação da Diocese
26. Na. Sra. de Fátima Entre Rios do Sul 13/06/1975
27. São Cristóvão Erechim 10/05/1981
28. São Francisco de Assis Erechim (B. Progresso e 

imediações)
31/07/2005

29. Santa Luzia Erechim 
(Bairro Atlântico)

13/12/2007

30. N. Sra Aparecida Erechim 
(Bairro Bela Vista)

1º/08/2011

Área e população
A extensão total dos 14 municípios que formam o território da Diocese atinge 

a cifra de 5.586 km². 
Confrontada com a área do Estado (267.528 km²), o território da Dicoese 

representa apenas 2,08%. Precisaríamos de quase 50 dioceses com o território 
da nossa para cobrirmos todo o Estado. Vemos assim que em extensão ela é 
relativamente pequena. 

A população existente na Diocese, segundo os dados do recenseamento de 
1970 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, SINOPSE PRELIMINAR DO 
CENSO DEMOGRÁFICO – RIO GRANDE DO SUL), é de 197.176 habitantes. 
Conforontada com a do  Estado, a população da Diocese perfaz 2,68% sobre o total. 

53.609 habitantes (27,19%) encontram-se nas sedes dos municípios e 
143.567 (72,81) no interior dos mesmos. A nossa Diocese aparece, portanto, como 
eminentemente rural. 

A desinadade demográfica é de 35,29 habitantes por quilômetro quadrado. 
Supera bem a média do Estado, que é 24,93. Considerando-se ainda a baixa 
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porcentagem de população urbana, esta densindade demográfica revela a existência 
do minifúndio rural na região.

Em seguida, são apresentados os municípios, com a respectiva área, população 
total, população da sede e a densidade demográfica. 

Município Pop. Total
habitantes

Sede
(hab.)

Área
Km²

Dens. dem.
Hab./km²

1. Erexim 48.681 32.426 817 59,59
2. Getúlio Vargas 27.221 6.838 879 30,97
3. São Valentim 20.262 659 505 40,12
4. Gaurama 14.786 2.124 562 26,31
5. Aratiba 13.932 1.142 485 28.73
6. Erval Grande 10.583 656 279 37,71
7. Campinas do Sul 10.140 1.663 357 28,40
8. Viadutos 9.592 1.331 377 25,44
9. Marcelino Ramos 8.833 2.888 248 35,62
10. Barão de Cotegipe 8.676 1.745 261 33,24
11. Itatiba do Sul 8.071 638 182 44,35
12. Jacutinga 6.999 631 352 19,88
13. Sev. de Almeida 5,262 367 140 37,59
14. Mariano Moro 4.188 501 142 29,21
TOTAL 197.176 53.609 5.586 35,47

Carta Apostólica sob Forma de “Motu Proprio”                              
do Papa Francisco Antiquum Ministerium  

Pela qual se Institui o Ministério de Catequista
 1. MINISTÉRIO ANTIGO é o de Catequista na Igreja. Os teólogos pensam, 

comumente, que se encontram os primeiros exemplos já nos escritos do Novo 
Testamento. A primeira forma, germinal, deste serviço do ensinamento achar-se-
ia nos «mestres» mencionados pelo apóstolo Paulo ao escrever à comunidade de 
Corinto: «E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, apóstolos; 
em segundo, profetas; em terceiro, mestres; em seguida, há o dom dos milagres, 
depois o das curas, o das obras de assistência, o de governo e o das diversas línguas. 
Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem 
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todos milagres? Possuem todos o dom das curas? Todos falam línguas? Todos as 
interpretam? Aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás vou mostrar-vos um caminho 
que ultrapassa todos os outros» (1 Cor 12, 28-31). 

O próprio Lucas afirma, na abertura do seu Evangelho: «Resolvi eu também, 
depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los [os factos 
que entre nós se consumaram] a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, 
a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que foste instruído» (Lc 1, 3-4). O 
evangelista parece bem ciente de estar a fornecer, com os seus escritos, uma forma 
específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor a quantos já receberam o 
Batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas: «Mas 
quem está a ser instruído na Palavra esteja em comunhão com aquele que o instrui, 
em todos os bens» (Gal 6, 6). Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade 
fundamental: a comunhão de vida como caraterística da fecundidade da verdadeira 
catequese recebida.

2. Desde os seus primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma 
difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres que, 
obedientes à ação do Espírito Santo, dedicaram a sua vida à edificação da Igreja. Os 
carismas, que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados, tomaram em certos 
momentos uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã nas suas 
múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia 
indispensável para a comunidade. E assim o interpreta o apóstolo Paulo, com a sua 
autoridade, quando afirma: «Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo; há 
diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo; há diversos modos de agir, mas 
é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do 
Espírito, para proveito comum. A um é dada, pela ação do Espírito, uma palavra de 
sabedoria; a outro, uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito; a outro, a fé, 
no mesmo Espírito; a outro, o dom das curas, no único Espírito; a outro, o poder de 
fazer milagres; a outro, a profecia; a outro, o discernimento dos espíritos; a outro, a 
variedade de línguas; a outro, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isto, porém, 
o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um, conforme lhe apraz» 
(1 Cor 12, 4-11). 

Por conseguinte é possível reconhecer, dentro da grande tradição carismática 
do Novo Testamento, a presença concreta de batizados que exerceram o ministério 
de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com as várias 
circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas (cf. Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei Verbum, 8). A Igreja quis reconhecer este serviço 
como expressão concreta do carisma pessoal, que tanto favoreceu o exercício da sua 
missão evangelizadora. Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs, que se 
empenharam na difusão e progresso do Evangelho, estimula também hoje a Igreja 
a perceber quais possam ser as novas expressões para continuarmos a permanecer 
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fiéis à Palavra do Senhor, a fim de fazer chegar o seu Evangelho a toda a criatura.
3. Toda a história da evangelização destes dois milénios manifesta, com 

grande evidência, como foi eficaz a missão dos catequistas. Bispos, sacerdotes e 
diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada, dedicaram 
a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para 
a existência pessoal de cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua volta 
outros irmãos e irmãs, que, partilhando o mesmo carisma, constituíram Ordens 
religiosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese.

Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram 
parte, diretamente, na difusão do Evangelho através do ensino catequístico. Homens 
e mulheres, animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, 
que, em alguns casos, foram mesmo fundadores de Igrejas, chegando até a dar a sua 
vida. Também nos nossos dias, há muitos catequistas competentes e perseverantes 
que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão 
insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé. A longa série de Beatos, 
Santos e Mártires catequistas que marcou a missão da Igreja, merece ser conhecida, 
pois constitui uma fonte fecunda não só para a catequese, mas também para toda a 
história da espiritualidade cristã.

4. A partir do Concílio Ecuménico Vaticano II, a Igreja apercebeu-se, com 
renovada consciência, da importância do compromisso do laicado na obra de 
evangelização. Os Padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade 
que há, tanto para a implantação da Igreja como para o crescimento da comunidade 
cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode 
exprimir o seu carisma. «É digno de elogio aquele exército com tantos méritos na 
obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres, que, 
cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular 
e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão 
da escassez de clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o ministério 
pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância» (Conc. Ecum. Vat. 
II, Decr. Ad gentes, 17).

A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir o interesse constante dos 
Sumos Pontífices, do Sínodo dos Bispos, das Conferências Episcopais e dos vários 
Pastores, que, no decorrer destas décadas, imprimiram uma notável renovação à 
catequese. O Catecismo da Igreja Católica, a Exortação apostólica Catechesi 
tradendae, o Diretório Catequístico Geral, o Diretório Geral da Catequese, o 
recente Diretório da Catequese, juntamente com inúmeros Catecismos nacionais, 
regionais e diocesanos são expressão do valor central da obra catequística, que 
coloca em primeiro plano a instrução e a formação permanente dos crentes.

5. Sem diminuir em nada a missão própria do Bispo – de ser o primeiro 
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Catequista na sua diocese, juntamente com o presbitério que partilha com ele a 
mesma solicitude pastoral – nem a responsabilidade peculiar dos pais relativamente 
à formação cristã dos seus filhos (cf. CIC cân. 774 §2; CCEO cân. 618), é necessário 
reconhecer a presença de leigos e leigas que, em virtude do seu Batismo, se sentem 
chamados a colaborar no serviço da catequese (cf. CIC cân. 225; CCEO câns. 401 e 
406). Esta presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, devido à renovada 
consciência da evangelização no mundo contemporâneo (cf. Francisco, Exort. ap. 
Evangelii gaudium, 163-168) e à imposição duma cultura globalizada (cf. Francisco, 
Carta enc. Fratelli tutti, 100.138), que requer um encontro autêntico com as jovens 
gerações, sem esquecer a exigência de metodologias e instrumentos criativos que 
tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária que 
a Igreja abraçou. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as 
condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no 
mundo. 

Despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado e reavivar a consciência 
de ser chamado a desempenhar a sua missão na comunidade requer a escuta da 
voz do Espírito que nunca deixa faltar a sua presença fecunda (cf. CIC cân. 774 
§1; CCEO cân. 617). O Espírito chama, também hoje, homens e mulheres para 
irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade e 
a verdade da fé cristã. É tarefa dos Pastores sustentar este percurso e enriquecer a 
vida da comunidade cristã com o reconhecimento de ministérios laicais capazes de 
contribuir para a transformação da sociedade através da «penetração dos valores 
cristãos no mundo social, político e económico» (Evangelii gaudium, 102). 

6. O apostolado laical possui, indiscutivelmente, uma valência secular. Esta 
exige «procurar o Reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-
as segundo Deus» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 31). A sua 
vida diária é tecida de encontros e relações familiares e sociais, o que permite 
verificar como «são especialmente chamados a tornarem a Igreja presente e ativa 
naqueles locais e circunstâncias em que, só por meio deles, ela pode ser o sal da 
terra» (Lumen gentium, 33). Entretanto é bom recordar que, além deste apostolado, 
«os leigos podem ainda ser chamados, por diversos modos, a uma colaboração mais 
imediata no apostolado da Hierarquia, à semelhança daqueles homens e mulheres 
que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor» 
(Lumen gentium, 33). 

No entanto, a função peculiar desempenhada pelo Catequista especifica-se 
dentro doutros serviços presentes na comunidade cristã. Com efeito, o Catequista é 
chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da 
transmissão da fé que se desenvolve nas suas diferentes etapas: desde o primeiro 
anúncio que introduz no querigma, passando pela instrução que torna conscientes da 
vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação 
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cristã, até à formação permanente que consente que cada batizado esteja sempre 
pronto «a dar a razão da sua esperança a todo aquele que lha peça» (cf. 1 Ped 
3, 15). O Catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, 
acompanhante e pedagogo que instrui em nome da Igreja. Uma identidade que 
só mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade é 
que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade (cf. Cons. Pont. para a 
Promoção da Nova Evangelização, Diretório da Catequese, 113).

7. Com grande clarividência, São Paulo VI emanou a Carta apostólica 
Ministeria quaedam tendo em vista não só adaptar ao novo momento histórico os 
ministérios de Leitor e Acólito (cf. Carta ap. Spiritus Domini), mas também pedir às 
Conferências Episcopais para promoverem outros ministérios, entre os quais o de 
Catequista: «Além destes ministérios comuns a toda a Igreja Latina, nada impede 
que as Conferências Episcopais peçam outros à Sé Apostólica, se, por motivos 
particulares, julgarem a sua instituição necessária ou muito útil na sua região. Tais 
são, por exemplo, as funções de Ostiário, de Exorcista e de Catequista». O mesmo 
instante convite voltava na Exortação apostólica Evangelii nuntiandi, quando, ao 
pedir para saber ler as exigências atuais da comunidade cristã numa continuidade 
fiel com as origens, exortava a encontrar novas formas ministeriais para uma pastoral 
renovada: «Tais ministérios, novos na aparência mas muito ligados a experiências 
vividas pela Igreja ao longo da sua existência – por exemplo, o de Catequista (…) 
– , são preciosos para a implantação, a vida e o crescimento da Igreja e para a sua 
capacidade de irradiar a própria mensagem à sua volta e para aqueles que estão 
distantes» (São Paulo VI, Exort. ap. Evangelii nuntiandi, 73).

Com efeito, não se pode negar que «cresceu a consciência da identidade e da 
missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso 
laicado, dotado de um arreigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao 
compromisso da caridade, da catequese, da celebração da fé» (Evangelii gaudium, 
102). Por conseguinte, receber um ministério laical como o de Catequista imprime 
uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados 
que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em 
qualquer tentativa de clericalização.

8. Este ministério possui uma forte valência vocacional, que requer o devido 
discernimento por parte do Bispo e se evidencia com o Rito de instituição. De facto, 
é um serviço estável prestado à Igreja local de acordo com as exigências pastorais 
identificadas pelo Ordinário do lugar, mas desempenhado de maneira laical como 
exige a própria natureza do ministério. Convém que, ao ministério instituído de 
Catequista, sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade 
humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam 
capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna, recebam a devida 
formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos comunicadores 
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da verdade da fé, e tenham já maturado uma prévia experiência de catequese (cf. 
Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 14; CIC cân. 231 §1; CCEO cân. 409 
§1). Requer-se que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis 
para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo 
apostólico. 

Assim, depois de ter ponderado todos os aspetos, em virtude da autoridade 
apostólica,

instituo
o ministério laical de Catequista.
A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos 

providenciará, dentro em breve, a publicação do Rito de Instituição do ministério 
laical de Catequista.

9. Convido, pois, as Conferências Episcopais a tornarem realidade o ministério 
de Catequista, estabelecendo o iter formativo necessário e os critérios normativos 
para o acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço que 
estas pessoas serão chamadas a desempenhar em conformidade com tudo o que foi 
expresso por esta Carta Apostólica. 

10. Os Sínodos das Igrejas Orientais ou as Assembleias dos Hierarcas poderão 
receber quanto aqui estabelecido para as respetivas Igrejas sui iuris, com base no 
próprio direito particular.

11. Os Pastores não cessem de abraçar esta exortação que lhes recordavam 
os Padres conciliares: «Sabem que não foram instituídos por Cristo para se 
encarregarem por si sós de toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, 
mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear  de tal modo os fiéis e de tal 
modo reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um segundo o seu 
modo próprio, cooperem na obra comum» (Lumen gentium, 30). O discernimento 
dos dons que o Espírito Santo nunca deixa faltar à sua Igreja seja para eles o apoio 
necessário para tornar concreto o ministério de Catequista para o crescimento da 
própria comunidade.

Quanto estabelecido por esta Carta Apostólica em forma de “Motu proprio”, 
ordeno que tenha vigor firme e estável, não obstante qualquer coisa em contrário 
ainda que digna de menção particular, e que seja promulgado mediante publicação 
no jornal L’Osservatore Romano, entrando em vigor no mesmo dia, e publicado 
depois no órgão oficial Acta Apostolicae Sedis.

Dado em Roma, junto de São João de Latrão, na Memória litúrgica de São 
João de Ávila, Presbítero e Doutor da Igreja, dia 10 de maio do ano de 2021, nono 
do meu pontificado.

Francisco
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Carta do Papa Francisco por ocasião da 27ª Conferência de 
Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo

 A Sua Excelência Senhora Rebeca Grynspan Mayufis
Secretária-Geral da Secretaria Geral Ibero-Americana
Enquanto a saúdo atenciosamente, Senhora Secretária-Geral, através desta 

carta quero transmitir a minha saudação a todos os Chefes de Estado e de Governo que 
participam na XXVII Conferência Ibero-Americana, num contexto particularmente 
difícil devido aos terríveis efeitos da pandemia de Covid-19 em todos os âmbitos 
da vida quotidiana, que exigiram enormes sacrifícios de todas as Nações e dos seus 
cidadãos, convidando toda a comunidade internacional a comprometer-se, unida, 
com espírito de responsabilidade e fraternidade, para enfrentar os numerosos 
desafios já em curso, e aqueles que hão de vir.

Em primeiro lugar, desejo recordar os milhões de vítimas e de doentes. Rezo 
por eles e pelas suas famílias. A pandemia não fez distinções e atingiu pessoas de 
todas as culturas, credos, camadas sociais e económicas. Todos nós sabemos e já 
experimentamos a perda de um ente querido que morreu por causa do coronavírus, 
ou que foi atingido pelo contágio. Todos estamos conscientes de como é difícil para 
as famílias não poder estar ao lado dos seus amigos ou parentes para lhes oferecer 
proximidade e consolação durante estes momentos. Todos vimos o impacto que os 
efeitos desta trágica situação têm sobre tantas crianças e jovens, e acompanhamos 
com preocupação as consequências que ela pode ter para o seu futuro. É digno de 
louvor o trabalho árduo dos médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, capelães e 
voluntários que, nestes momentos difíceis, além de cuidar dos doentes, com o risco 
da própria vida, foram o familiar e o amigo que lhes faltava.

Enquanto reconheço os esforços envidados na busca de uma vacina eficaz 
contra a Covid-19 num prazo tão curto, desejo reiterar que a imunização extensiva 
deveria ser considerada um «bem comum universal», noção que exige gestos 
concretos que inspirem todo o processo de investigação, produção e distribuição 
das vacinas.

Neste âmbito, são particularmente louváveis as iniciativas que procuram criar 
novas formas de solidariedade a nível internacional, com mecanismos destinados a 
garantir uma distribuição equitativa das vacinas, não baseada em critérios puramente 
económicos, mas tendo em consideração as necessidades de todos, especialmente 
dos mais vulneráveis e carentes.

Em várias ocasiões salientei que devemos sair desta pandemia “melhores”, 
pois a crise atual é uma oportunidade propícia para reconsiderar a relação entre a 
pessoa e a economia, de tal modo que possa ajudar a superar o curto-circuito «da 
morte que vive em cada lugar e em cada época». Tendo em vista esta finalidade, 
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devemos unir os esforços para criar um novo horizonte de expetativas em que o 
principal objetivo não seja o benefício económico, mas a tutela da vida humana. 
Neste sentido, é urgente considerar um modelo de retoma capaz de gerar novas 
soluções, mais inclusivas e sustentáveis, em vista do bem comum universal, 
cumprindo a promessa de Deus para todos os homens.

É preciso prestar atenção especial à necessidade de reformar a “arquitetura” da 
dívida internacional, como parte integrante da nossa resposta conjunta à pandemia, 
pois a renegociação do peso da dívida dos países mais necessitados constitui um 
gesto que ajudará as pessoas a desenvolver-se, a ter acesso às vacinas, à saúde, 
à educação e ao emprego. Este gesto deve ser acompanhado pela implementação 
de sólidas políticas económicas e de uma boa administração que alcance os mais 
pobres.

Ressalto a urgência de tomar medidas que permitam o acesso ao financiamento 
externo, através de uma nova emissão de Direitos de Saque Especiais, convidando a 
uma maior solidariedade entre os países, que permita que os fundos sejam destinados 
a dar impulso e a encorajar o desenvolvimento económico e produtivo, de tal modo 
que todos possam sair da situação atual com as melhores possibilidades de retomada.

Nada disto será possível, sem uma vigorosa vontade política que tenha a 
coragem de decidir mudar as coisas, especialmente as prioridades, a fim de que não 
sejam os pobres a pagar o preço mais alto por estes dramas que atingem a nossa 
família humana.

Desejando o melhor êxito à 27ª Conferência Ibero-Americana, asseguro-vos 
a minha oração para que este encontro seja frutuoso, e invoco abundantes Bênçãos 
divinas sobre todos os participantes e os povos que eles representam.

Vaticano, 21 de abril de 2021
Francisco

O Papa: “Sem natalidade não há futuro.
Uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver”

O Pontífice abriu os trabalhos dos Estados Gerais da Natalidade, promovido pelo 
Fórum das Associações Familiares, junto com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, 
no dia 14 de maio de 2021. 

Por um lado, a “perplexidade devido à incerteza do trabalho”, por outro, o 
“medo causado pelos custos cada vez menos sustentáveis para a criação dos filhos” e a 
“tristeza” para as mulheres “que no trabalho são desencorajadas a terem filhos ou têm que 
esconder a barriga”. Tudo isso são “areias movediças que podem afundar uma sociedade” 
e contribuem para tornar ainda “mais frio e escuro” aquele inverno demográfico que 
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agora é constante na Itália. O Papa Francisco abriu os trabalhos dos Estados Gerais da 
Natalidade, encontro promovido pelo Fórum das Associações Familiares no Auditório da 
Conciliação e dedicado ao destino demográfico da Itália e do mundo.

Presente o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi
O Pontífice chegou pontualmente por volta das 9h ao Auditório de Santa 

Cecília situado a poucos passos da Praça São Pedro, seguido pelo primeiro-ministro, 
Mario Draghi. No palco estavam oito crianças que o acompanharam durante todo 
o encontro. Na primeira fila, a prefeita de Roma, Virginia Raggi, o presidente da 
Região do Lazio, Nicola Zingaretti, e o embaixador italiano junto à Santa Sé, Pietro 
Sebastiani. O presidente do Fórum das Associações Familiares, Gigi De Paolo, abriu 
o encontro e Draghi interveio imediatamente, iniciando a série de discursos dos 
convidados a três mesas temáticas: representantes de bancos, empresas, seguradoras, 
mídia e esporte, todos reunidos para um debate sobre o tema da natalidade num país 
que, em 2020, houve uma redução de 30% dos nascimentos.

Metade dos jovens acredita que terá apenas dois filhos
É precisamente esta tendência que precisa ser “revertida” para “colocar a Itália 

novamente em movimento a partir da vida, a partir do ser humano”, disse o Papa 
Francisco no início de seu discurso, no qual ele dirige seu pensamento sobretudo aos 
jovens cujos sonhos foram desfeitos no gelo deste inverno rigoroso, desanimados a 
tal ponto que “a metade acredita que conseguirá ter apenas dois filhos em sua vida”.

“A Itália está assim há anos com o menor número de nascimentos na Europa”, 
observou o Pontífice, “no que está se tornando o Velho Continente não mais por 
causa de sua história gloriosa, mas por causa de sua idade avançada”.

Todos os anos é como se uma cidade de mais de duzentos mil habitantes 
desaparecesse. Em 2020, houve o menor número de nascimentos desde a unidade 
nacional: não apenas por causa da Covid, mas por uma tendência contínua e 
progressiva de queda, um inverno cada vez mais rigoroso.

Pais divididos entre casa e trabalho, avós salva-vidas
O Papa citou o presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, quando 

reiterou que “as famílias não são o tecido conjuntivo da Itália, as famílias são a Itália”. 
Ele então voltou seu olhar para a realidade das muitas famílias que nestes meses 
de pandemia “tiveram que trabalhar horas extras, dividindo a casa entre trabalho 
e escola, com pais agiram como professores, técnicos de informática, operários e 
psicólogos”. Sem esquecer os “sacrifícios” exigidos aos avós, “verdadeiros botes 
salva-vidas para as famílias”, bem como “memória que nos abre para o futuro”.

“Para que o futuro seja bom, é necessário cuidar das famílias, particularmente 
das famílias jovens, atormentadas por preocupações que correm o risco de paralisar 
seus projetos de vida.”
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Triste ver mulheres obrigadas a esconderem a barriga no trabalho
Falando de paralisia, o Papa criticou a situação em que tantas mulheres se 

encontram no local de trabalho, com medo de que uma gravidez possa resultar em 
demissão, a ponto de chegar a esconder a barriga.

Como é possível que uma mulher se sinta envergonhada pelo presente 
mais bonito que a vida pode oferecer? Não a mulher, mas a sociedade deveria se 
envergonhar, porque uma sociedade que não acolhe a vida deixa de viver. Os filhos 
são a esperança que faz um povo renascer”!

Agradecimento pelo subsídio único
O Bispo de Roma agradeceu a aprovação do subsídio único para cada filho. 

A esperança é que “este subsídio vá ao encontro das necessidades concretas das 
famílias, que tantos sacrifícios fizeram e estão fazendo, e marque o início das 
reformas sociais que colocam os filhos e as famílias no centro”.

Se as famílias não estiverem no centro do presente, não haverá futuro; mas se 
as famílias recomeçam, tudo recomeça.

A primazia do dom
O cenário é difícil e o futuro incerto, mas o Papa Francisco vê uma “primavera” 

no horizonte. Para alcançá-la, ele oferece três “pensamentos”. Primeiramente, o 
“dom”:

“Cada dom é recebido, e a vida é o primeiro presente que cada um recebeu... 
Somos chamados a transmiti-lo”. Um filho é o maior presente para todos e vem em 
primeiro lugar.”

“A falta de filhos, que causa o envelhecimento da população, afirma 
implicitamente que tudo termina conosco, que somente os nossos interesses 
individuais contam”. A “primazia do dom” tem sido esquecida, especialmente nas 
sociedades mais abastadas e consumistas. “Na verdade, vemos que onde há mais 
coisas, muitas vezes há mais indiferença e menos solidariedade, mais fechamento e 
menos generosidade”.

Sustentabilidade geracional
O segundo pensamento é a sustentabilidade. A sustentabilidade econômica, 

tecnológica e ambiental, é claro, mas também a “sustentabilidade geracional”. “Não 
poderemos alimentar a produção e proteger o meio ambiente se não estivermos 
atentos às famílias e aos filhos. O crescimento sustentável vem daqui”, disse o Papa 
Francisco, mas é sobretudo a história que nos ensina isto com a reconstrução do 
pós-guerra. “Não houve reinício sem uma explosão de nascimentos”. E ainda hoje, 
na “situação de reinício” em que nos encontramos por causa da pandemia, “não 
podemos seguir modelos de crescimento míopes, como se para nos prepararmos 
para o amanhã fossem necessários apenas alguns ajustes apressados”. Não, os 
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números dramáticos dos nascimentos e os números assustadores da pandemia 
exigem mudança e responsabilidade”.

Na escola amadurecem “rostos”, não “notas”
O Papa questionou a escola que “não pode ser uma fábrica de noções a serem 

derramadas sobre indivíduos”, mas sim “um momento privilegiado de encontro 
e crescimento humano”. Na escola, não são apenas “notas”, mas “rostos” que 
amadurecem, porque “para os jovens é essencial entrar em contato com modelos 
elevados, que formam tanto corações quanto mentes”.

É triste ver modelos que só se preocupam em aparecer, sempre bonitos, jovens 
e em forma. Os jovens não crescem graças aos fogos de artifício da aparência, eles 
amadurecem se atraídos por aqueles que têm a coragem de perseguir grandes sonhos, 
de sacrificar-se pelos outros, de fazer o bem ao mundo em que vivemos. E manter-se 
jovem não vem de fazer selfie e retoques, mas de ser capaz de refletir-se um dia nos 
olhos dos filhos.

De fato, às vezes, “se passa a mensagem de que realizar-se significa ganhar 
dinheiro e ter sucesso, enquanto os filhos parecem quase uma distração, que não 
deve dificultar as aspirações pessoais”. Esta mentalidade é, segundo Francisco, 
“uma gangrena para a sociedade e torna o futuro insustentável”.

Solidariedade estrutural
A terceira palavra é “solidariedade”. Uma solidariedade “estrutural”, ou seja, 

não ligada à emergência, mas estável para as estruturas de apoio às famílias e de 
ajuda aos nascimentos.

Em primeiro lugar, são necessárias políticas familiares abrangentes e 
clarividentes: não baseadas na busca de consenso imediato, mas no crescimento 
do bem comum a longo prazo. Aqui está a diferença entre administrar os assuntos 
públicos e ser bons políticos. É urgente oferecer aos jovens garantia de emprego 
suficientemente estável, segurança para a casa e incentivo para não deixar o país.

Economia, empresas que promovem vidas e não apenas lucros
Esta tarefa também diz respeito à economia: “Como seria bonito ver um 

aumento no número de empresários e empresas que, além de produzir lucros, 
promovem vidas, que estão atentos a nunca explorar as pessoas com condições 
e horários insustentáveis, que chegam ao ponto de distribuir parte dos lucros aos 
trabalhadores, na ótica de contribuir para um desenvolvimento impagável, o das 
famílias”, exclamou o Papa. “É um desafio não só para a Itália, mas para tantos 
países, muitas vezes ricos em recursos, mas pobres em esperança”.

Formar informando: uma informação “formato família
A solidariedade também é declinada no campo da informação, especialmente 

hoje, quando “as últimas tendências e palavras fortes estão na moda”. Por outro 
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lado, o critério “para formar informando não é a audiência, não a polêmica, mas o 
crescimento humano”. Em outras palavras, o que é necessário é “uma informação 
em formato família”, onde se fala dos outros “com respeito e delicadeza, como 
se fossem seus próprios parentes”, mas que, ao mesmo tempo, “traz à tona os 
interesses e tramas que prejudicam o bem comum, as manobras que giram em torno 
do dinheiro, sacrificando famílias e as pessoas”.

“Sem natalidade não há futuro”
Em conclusão, uma palavra simples e sincera: “Obrigado”. “Obrigado a cada 

um de vocês e a todos aqueles que acreditam na vida humana e no futuro.” Às vezes 
vocês terão a sensação de gritar no deserto, de lutar contra moinhos de vento. Mas 
vão em frente, não desistam, porque é bonito sonhar o bem e construir o futuro. E 
sem natalidade não há futuro”. 

Fonte: Vatican News

Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como elas são:
Desde 1967, por determinação do  Concílio Vaticano II, realizado de 1962 a 
1965, a Igreja Católica promove o Dia Mundial das Comunicações Sociais na 
solenidade da Ascensão de Cristo ao céu. Neste ano, neste domingo. Para este 
dia, o Papa envia sua mensagem. Francisco deu como título à deste ano:  “‘Vem 
e verás’ (Jo 1, 46). Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são”. 
Ele elogia a coragem dos jornalistas na denúncia de guerras e perseguições. 
Destaca a importância da comunicação digital e sublinha o valor da experiência 
pessoal para noticiar a realidade. A informação exige ver com os próprios olhos. 
O comunicador deve ir aonde mais ninguém vai. Por isso, o Papa diz que se deve 
agradecer a coragem e determinação de tantos profissionais da comunicação 
que trabalham muitas vezes sob grandes riscos. Sem este empenho deles, não 
se conheceria a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do 
mundo, muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação, muitas 
guerras esquecidas. Refere-se em particular à atual pandemia e o desafio de que 
as informações contemplem a situação dos mais pobres e o direito de todos à 
saúde. Destaca também as oportunidades e os perigos da internet. Acentua a 
responsabilidade de todos pela comunicação que fazem, pelas informações que 
dão, pelo controlo que podem conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, 
desmascarando-as. Todos são chamados a ser testemunhas da verdade. Conclui 
a sua mensagem com uma oração, na qual sugere pedir a Deus a capacidade de 
partir à procura da verdade e a honestidade de contar o que se vê.



Na agricultura
e na estrada,

produzindo e 
transportando

para o bem de todos


