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Orientações atualizadas da Diocese de Erexim                  
para a prevenção ao “Coronavírus – Covid 19” 
Correspondência da Associação de Municípios do Alto Uruguai - AMAU 

e do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus/AMAU alerta para o aumento 
do cenário pandêmico e sobrecarga no sistema de saúde em nossa região com 
altas taxas de ocupação dos leitos clínicos no momento presente. Observa que 
a celebração do Batismo, da Crisma e de Primeira Eucaristia ocasiona deslo-
camento de pessoas de diversas localidades e comemoração familiar, o que fa-
vorece a propagação do vírus.

Em vista disso, até nova orientação, fica suspensa a celebração de Batis-
mo, Crisma e Primeira Eucaristia em todas as comunidades de nossa Diocese. 

Continua também proibido o funcionamento das canchas de bocha, bares 
ou bodegas dos salões comunitários. 

Nas celebrações litúrgicas, o número de participantes não ultrapasse o es-
tabelecido pela autoridade estadual e/ou municipal, atualmente de 25% da ca-
pacidade do local, com o devido distanciamento e o uso de álcool gel. 

À medida que a vacina de prevenção ao vírus for disponibilizada, haja o 
empenho de todos em se imunizar. 

No compromisso pela vida e a saúde, sejam observados estes e outros 
cuidados de prevenção à Covid-19. 

Seguindo o pedido do Papa de oração do terço neste mês pelo fim da pan-
demia e o retorno à normalidade, continuemos em oração constante a Deus para 
que nos preserve deste mal que já causou tantas mortes e sequelas em muitos que 
foram contaminados.

Erechim, 28 de maio de 2021.
Dom Adimir Antonio Mazali
Bispo Diocesano de Erechim
Pe. Antonio Valentini Neto
Chanceler da Cúria Diocesana

Jubileu de ouro da Diocese de Erexim
Como se disse no caderno das celebrações de julho, por ocasião da in-

stalação 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.
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Nesta edição das celebrações mensais da Palavra de Deus e no jornal Co-
municação Diocesana deste mês de agosto, segue a segunda parte do referido 
subsídio.

5 - ASPECTOS DIVERSOS
5.1 – A topografia
A maior parte da região abrangida pela diocese apresenta-se com terrenos 

acidentados, dificultando a mecanização do trabalho agrícola.
Há uma boa extensão de terrenos planos, de campo, na parte sul e oeste do 

território.
A região é bem irrigada por rios, destacando-se ao norte o Rio Uruguai, 

que lhe serve de limite, a oeste o Rio Passo Fundo e ainda o rio Erexim.
5.2 – Economia
A base econômica da região é a agricultura. Precisamente suas terras férteis 

é que atraíram para cá os colonos.
Erexim já foi denominada a Capital do trigo. Este continua sendo um dos 

seus principais produtos, seguido do milho, soja e feijão. E também a criação de 
suínos.

A indústria, localizada em poucas sedes de municípios, é mais de transfor-
mação de produtos agrícolas (destacam-se quatro grandes frigoríficos).

O comércio se mostra ativo e eficiente.
A vitalidade econômica da região pode ser auferida pelas grandes somas 

de recursos econômicos que aqui são captados por entidades financeiras que aqui 
vem operar.

Os problemas econômicos se fazem sentir pelas poucas perspectivas locais 
de industrialização, e pela saturação do regime de exploração agrícola até agora 
adotado, que precisa se modernizar, enfrentando as adversidades das condições 
topográficas.

5.3 – Composição étnica
A população da Diocese é de proveniência étnica muito diversa. As por-

centagens mais elevadas são de italianos, alemães e poloneses. E desde o início 
da colonização também um apreciável contingente de israelitas marcou sua pre-
sença na região, além de portugueses, russos e árabes.

A própria cidade de Erexim é exemplo desta convivência de origens difer-
entes. Talvez seja por isto que a caracteriza um espírito aberto e acolhedor que já 
lhe mereceu o título de capital da Amizade.
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Celebração da Palavra de Deus
18º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 1º.08.2021

  - O Pão da Vida, alimento da fé e força para realizar obra de Deus
  - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
  - Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
  - Jubileu 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
   
Observação: Já no roteiro das celebrações da Palavra de Deus de 

julho não se trocou o P. (Presidente) pelo D. (Dirigente) porque, 
na verdade, em toda celebração (Missa, celebração da Palavra, 
celebração dos sacramentos...) há um que preside, seja ministro 
ordenado ou não. Tendo bem claro que o P. é presidente e não 
padre, como à primeira vista se poderia entender, ele permanece.

Também, desta vez, não se colocou a sugestão da dezena do terço após a 
oração final. Cada equipe inclua com as intenções oportunas. Na invocação da bênção, 
não se trocou o vós e vos por nós e nos com a adequação do verbo. Cada um deve fazer.

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. Celebrando o jubileu, que 

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

da vida, e a luz do Espírito Santo, que guia e conduz a Igreja, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim. Celebrando o Jubileu de Ouro de nossa Diocese, no primeiro domingo do 

mês vocacional, cujo tema é Cristo nos salva e nos envia, louvamos a Deus pelos 
ministros ordenados que servem o Pão da Palavra e o Pão do Altar, sustento de  
nossa fé, nas comunidades. Também pedimos a perseverança dos seminaristas e 
novas vocações ao ministério ordenado.   

P. (... dia de oração pelas vocações e da partilha / mês vocacional – “Cristo nos salva 
e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna” (Jo 5,24) / semana 
do ministério ordenado, diáconos, padres e bispos / ...).
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Ato penitencial 
P. Na alegria de celebrarmos os 50 anos de nossa Diocese, em Jesus, Pão da vida e 

Verdade que liberta, abramos o coração ao arrependimento para alcançamos o per-
dão de nossos pecados, a graça da fidelidade na fé e o ambiente familiar e comu-
nitário favorável ao surgimento e realização de todas as vocações, especialmente 
ao ministério ordenado. 

L. Senhor, que nos tornastes participantes de vossa Igreja nesta cinquentenária Dio-
cese de Erexim, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos dais vosso corpo como Pão da vida e vosso sangue para a remis-

são dos pecados, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que enriqueceis a Igreja de muitos dons e ministérios, tende piedade de 

nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Glória 
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus nas alturas ...
P. OREMOS. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os fi-

lhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia, 
restaurando para eles a vossa criação, e conservando-a renovada. 

e/ou: Ó Deus, que em cada uma das Igrejas da terra manifestais a Igreja uma, 
santa, católica e apostólica, concedei à nossa comunidade diocesana, unida 
ao seu pastor e reunida no Espírito Santo pelo Evangelho e a Eucaristia, 
representar a universalidade do vosso povo e ser no mundo o sinal e o ins-
trumento da presença do Cristo, vosso Filho. PNSJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 624-627).
Anim.: Pela fé, a ser sempre renovada, reconhecemos Cristo como Filho de Deus, 

o Pão da vida, prefigurado no maná do deserto, sustento de nossa peregrinação 
terrestre.  

1ª Leitura: Ex 16,2-4.12-15 

Salmo: Sl 77(78)     
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S. O Senhor deu a comer o pão do céu.
A. O Senhor deu a comer o pão do céu.
S. 1. - Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos,* e transmitiram para nós os nossos 

pais, = não haveremos de ocultar a nossos filhos,+ mas à nova geração nós conta-
remos:* As grandezas do Senhor e seu poder.

2. - Ordenou, então, às nuvens lá dos céus,* e as comportas das alturas fez abrir; - 
fez chover-lhes o maná e alimentou-os,* e lhes deu para comer o pão do céu.

3. - O homem se nutriu do pão dos anjos*, e mandou-lhes alimento em abundância. 
- Conduziu-os para a Terra Prometida,* para o Monte que seu braço conquistou.

2ª Leitura: Ef 4,17.20-24 

Evangelho: Jo 6,24-35 

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Festa jubilar! 50 anos de nossa Diocese de Erexim, “50 anos a serviço da fé e 

da vida”. Celebramos hoje o aniversário da instalação de nossa Diocese, que foi no 
dia 1º de agosto de 1971. Uma data especial que recordamos e celebramos o traba-
lho de bispos, padres, diáconos, religiosos (as) leigos e leigas de nossas comunida-
des, que deram seu testemunho de fé e de vida ao longo desta caminhada. 

O mês de agosto é conhecido como sendo o mês vocacional. Neste mês, a 
cada domingo, a Igreja recorda e celebra uma vocação. Deus não apenas dá a vida, 
mas também concede um jeito de viver, nos chama à uma vocação. Descobrir a vo-
cação é condição para viver plenamente e feliz.  E o primeiro domingo de agosto é 
dedicado à vocação sacerdotal, lembramos os padres.  

No Evangelho de hoje Jesus indica para os seguidores, de todos os tempos, 
que não basta buscar apenas o pão de cada dia. É necessário buscar o pão que não 
perece e que dura para a vida eterna. 

Após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus reclama com os seus se-
guidores por estarem esperando que repetisse o milagre. Jesus não quer ser visto 
como um milagreiro, mas como Aquele que veio trazer vida e vida em abundância.  
Creio que também nós precisamos refletir sobre os motivos pelos quais procuramos 
a Deus e praticamos a religião, pois, pode ser que muitas vezes o fazemos apenas 
porque alimentamos a esperança de conseguir alguma graça ou até mesmo algum 
milagre extraordinário.

A Bíblia emprega frequentemente as imagens da fome e da sede para indicar 
a necessidade de Deus. Muitas vezes o ser humano busca a felicidade nas coisas 
materiais, mas no fim sempre é obrigado a admitir que continua insatisfeito.Em cada 
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Eucaristia podemos receber Jesus, o Pão do céu. O único que sacia a fome de amor 
e de paz.

Neste dia que lembramos os padres, rezemos ao Senhor para que continue 
enviando sacerdotes para a Igreja. Que as nossas orações, neste dia, ajudem nossos 
padres a se manterem firmes na sua vocação. 

Nossa gratidão aos nossos padres, sua missão não é fácil, investem toda sua 
vida na realização de sua vocação, muitas vezes com grandes sacrifícios pessoais, 
porém sempre com amor autêntico a Jesus Cristo, à Igreja e ao povo, solidários com 
os mais necessitados. Que Deus abençoe a todos e especialmente os padres que tra-
balham na nossa Diocese. 

Para que neste dia, que lembramos o Jubileu de nossa Diocese, seja um mo-
mento de alegria, mas também de compromisso, seja um momento de olharmos para 
o futuro e pedir: “Caminha conosco, Senhor”. Que Nossa Senhora de Fátima e São 
José nos ajudem nesta caminhada rumo a Casa do Pai, vivendo a partilha, a solida-
riedade e o amor. Que Deus vos abençoe!

     Pe. Cleocir Bonetti
                                                              Vigário Geral da Diocese de Erexim

Profissão da fé 

Oração dos fiéis
P. Nossa Diocese, celebrando seus jubileu de ouro, louva Deus e lhe pede a graça 

sempre renovada para realizar sua missão nesta região. Confiantes façamos nossas 
preces comunitárias.

A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
1. Para que nosso Bispo, nossos padres, diáconos, ministros e integrantes das diver-

sas pastorais tenham sempre a luz de vosso Espírito no serviço às comunidades da 
Diocese, nós vos pedimos:

2. Para que as 30 Paróquias e as mais de 400 comunidades da Diocese sejam sempre 
casa da Palavra e do Pão da vida que acolhem a todos; nós vos pedimos.  

3. Para que as famílias de nossa Diocese jubilar cultivem ambiente favorável ao 
desenvolvimento de todas as vocações, nós vos pedimos:

4. Para que os jovens de nossas famílias coloquem seus dons a serviço da comunhão 
fraterna das comunidades e da vitalidade de nosso Diocese, nós vos pedimos: 

5. Para que nossa Diocese, com o vigor da celebração jubilar de ouro, seja Igreja de 
comunhão e participação, missionária e misericordiosa, nós vos pedimos: 

6. Para que tenhais em vossa glória todos os falecidos em nossa Diocese, Dom João, 
Dom Girônimo, os padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas, nós 
vos pedimos.
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P. Neste primeiro domingo do mês vocacional, rezemos com renovada confiança:
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. No rito de oferta, apresentemos a Deus a caminhada da Diocese em nossa 

região.
(Nº 451) 1. Nesta mesa da irmandade,/ a nossa comunidade 
P. Nós vos apresentamos, ó Deus, o que nossa Diocese, com vossa graça, pôde re-

alizar. Confirmai-a no vosso amor para caminhar sempre na fidelidade a vós. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A Amém. 

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, nosso 

Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento de 

vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na diversi-
dade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sem-

pre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa 
caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada 
pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe e 

pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (espe-

cialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. (Ministro busca as hóstias no sacrário...)  Inspirados pelo Espírito Santo, reze-

mos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
P. Temos a graça de participar da comunhão do altar. Eis o Cordeiro de Deus que tira 

o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim. Com pessoas de nossas famílias e comunidades convidadas  para o ministério 

ordenado, Cristo nos oferece o verdadeiro Pão do céu, aquele que nos sustenta na 
realização da obra de Deus Pai. 

A. (Nº 810) 1. Há um barco esquecido na praia, já 
P. OREMOS. Acompanhai, ó Deus, com vossa proteção constante os que re-

novastes com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os 
dignos da salvação eterna.  

e/ou: Floresçam, ó Deus, nesta vossa Igreja jubilar e permaneçam até o fim a 
integridade da fé, a santidade dos costumes e a religião verdadeira. E jamais 
deixeis de proteger os que alimentais com vossa palavra e com o corpo do 
vosso Filho. Que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. No jubileu de ouro de nossa Diocese, renovamos nosso compromisso com 

sua missão nesta região e com a promoção das vocações sacerdotais de que ne-
cessita. 

A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, O Senhor nos chama e nos 
envia! Testemunhas do seu Reino em toda a parte, Vivendo a fé no amor e na 
alegria!:/

3. A serviço do Reino, numa Igreja em saída, fiéis ao chamado, em nome da vida.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que todos vós sejais iluminados e aquecidos pelo sol da Justiça, para percorrerdes 
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caminhos de retidão; e, pela intercessão de São José, padroeiro da Diocese e de N. 
Sra. de Fátima, vos abençoe e acompanhe sempre Deus infinitamente misericor-
dioso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.  
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes: (dependendo da situação em relação à Covid-19)
- Segunda-feira, confraternização dos padres pelo dia do padre; às 19h, reunião do 

Conselho Econômico, no Centro Diocesano; às 20h, reunião da equipe de Pastoral 
Vocacional, em Marcelino Ramos.

- De segunda a sexta-feira, curso para os novos Bispos, de forma virtual.
- Sexta-feira, dia de oração pelos cristãos perseguidos.
- Sábado, às 10h, Dom Adimir, crismas na igreja São Roque, Itatiba do Sul, na festa 

do padroeiro; 18h, Dom Adimir, crismas na igreja São Tiago, Aratiba, com come-
moração dos 70 anos da Paróquia.

- Domingo – 19º DTC-B - Dia dos Pais - até dia 16, vocação à vida matrimonial, 
Semana Nacional da Família – “A alegria do amor na família” – 10h, missa festiva 
do padroeiro São Roque, Itatiba do Sul;

às 09h, Dom Adimir, missa na igreja Santa Isabel da Hungria, Três Arroios, come-
morativa aos 70 anos da Paróquia; 

Leituras da semana:
dia 02, 2ªf, Sto. Eusébio de Vercelli / S. Pedro Julião Eymard: Nm 11,4b-15; Sl 80(81); Mt 

14,13-21; dia 03, 3ªf:  Nm 12,1-13; Sl 50(51); Mt 14,22-36; dia 04, 4ªf, S. João Maria 
Vianney: Nm 13,1-2.25-14,1.26-30.34-35; Sl 105(106); Mt 15,21-28; dia 05, 5ªf, Dedi-
cação da Basílica de Sta. Maria Maior: Nm 20,1-13; Sl 94(95); Mt 16,13-23; dia 06, 6ªf, 
Transfiguração do Senhor: Dn 7,9-10,13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); Mc 9,2-10; dia 
07, sáb, S. Sisto II e Comps. Mts. / S. Caetano: Dt 6,4-13; Sl 17(18); Mt 17,14-20; dia 08, 
dom. 19º do TC-B: 1Rs 19,4-8; Sl 33(34); Ef 4,30-5,2; Jo 6,41-51 (Ouvir o Pai e crer).

- O dízimo é prova de nossa confiança em Deus. 
- Não se sinta obrigado a contribuir com o seu dízimo: sinta-se convidado. 
- Dízimo é amor. É por isso que, quanto mais partilhamos, mais temos. 
- Dízimo é a prática da partilha iluminada pela fé. 
- No Dízimo, o importante não dar mais ou menos, e sim dar exatamente o que se pode. 
- Seja você também um dizimista, para que o evangelho continue a ser anunciado. 
- Ser dizimista é entender o sentido de ser comunidade. 
- Dízimo é a contribuição de todos na caminhada da igreja. 
- Se o salário é o fruto do nosso trabalho, o dízimo dele é o fruto do nosso amor. 
- Dando com alegria, nossa alegria será maior: será eterna. 
- Dízimo, semente abençoada de bons frutos.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 19º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 08.08.2021

 - CRISTO, Pão da vida, sustento e vigor nas dificuldades da vida
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
 - Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  
1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 92) Ref. /:Olhando a Sagrada Família, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
A. Amém. 
P. O Senhor que sempre encaminha os nossos corações para o amor 

do Pai e para a comunhão fraterna entre seus filhos e filhas esteja 
convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: Com nossos pais, em seu dia, no mês vocacional,  no início da Semana 

Nacional da Família, louvamos a Deus pelo Pão da vida que nos oferece e pelos 
nossos lares, no ano da Alegria do Amor na Família. Partilhando o Pão da Vida, 
poderemos viver relações fraternas, no amor, no perdão e na justiça. 

P. (... a importância das famílias na constituição e organização das comunidades da 
Diocese em seus 50 anos/  de segunda a sexta-feira, retiro dos padres da Diocese 
/...)

Ato penitencial 
P. Com nossos Pais, louvemos a Deus pela “alegria do amor em nossas famílias”. 

Também peçamos-lhe  perdão pelas faltas que nelas cometemos e que nos ajude 
a defender nossos lares de tudo o que os ameaça, a fim de que o “Evangelho da 
família seja alegria para o mundo”. (Pausa)

A. (Nº 675) Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, Que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, Atos e omissões, por minha culpa, 
tão grande culpa. E peço à virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e 
irmãs, Que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus Criador e Senhor da história......
A. Amém. 
P. Senhor, tende piedade de nós./ Cristo.../ Senhor..
A. Senhor, tende piedade de nós./
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Glória
A. (Nº 724) Glória a Deus no céu e na terra .....
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, 

dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a 
herança que prometestes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 628-630)
Anim. Na mesa do lar, a família fortalece sua comunhão. Na mesa da Palavra e 

da Eucaristia, a comunidade alimenta sua comunhão fraterna para sua missão no 
mundo.

1ª Leitura: 1Rs 19,4-8 

Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o Senhor!:/
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: Ef 4,30 – 5,2 

A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. Eu sou o pão vivo, descido do céu, quem deste pão come, sempre há de viver. Eu 

sou o pão vivo, descido do céu, Amém, Aleluia, Aleluia!
A. Aleluia...

Evangelho: Jo 6,41-51 

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ____________________
Vivendo o mês vocacional lembramos hoje a vocação à família. Neste Ano 
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de São José e da família temos o forte apelo para valorizarmos ainda mais a vida 
familiar e pedirmos forças à Família da Nazaré. 

Na primeira leitura víamos Elias, cansado, desanimado, triste. Debaixo de 
uma árvore recebe a visita de um anjo que lhe diz: “Levanta-te e come, pois tem 
um longo caminho a percorrer”. Como Elias, todos experimentamos momentos de 
cansaço e de angústia. Podemos até ter a tentação de entregar os pontos. Mas se cul-
tivarmos a oração, se buscarmos a luz da Palavra de Deus, se nos alimentarmos do 
Pão da Vida, na celebração, iremos superar nossas dificuldades para seguirmos com 
força e coragem nossa caminhada.

 No Evangelho Jesus se apresenta como o Pão da Vida. Jesus se faz alimento 
para o sustento da fé. Um Deus assim tão humano, ao ponto de se preocupar com a 
fome das pessoas, é motivo de encantamento. Jesus conhecia profundamente o co-
ração humano e sabia das suas necessidades. Jesus quer vida e vida em abundância 
para todos. Se torna o alimento que garante a vida eterna. Eterno não é somente o 
que vem após a morte, mas indica também o que é divino e que reconhecemos pre-
sente . Quem crê participa, já na vida presente, da vida divina. Todos temos como 
destino a Casa do Pai. 

Neste segundo domingo do mês vocacional, dirijo uma saudação especial a 
todos os pais desta comunidade. Parabéns pelo seu dia! A vida e a missão de vocês 
são muito importantes na vida da família e da comunidade. Deus os acompanhe 
todos os dias e os ilumine nas decisões de cada dia, nas dificuldades que enfrentam. 
Que as famílias de vocês sejam as primeiras a lhes reconhecerem todo o bem que 
vocês realizam. 

 A família é a primeira escola de virtudes, o primeiro meio de socialização 
do ser humano, é uma escola de humanidade. É nela que aprendemos a respeitar os 
outros, a perdoar, a partilhar. É nela que fazemos a primeira experiência de Deus. 
Portanto, olhe com gratidão e amor para sua família. Os momentos mais significati-
vos, alegres ou tristes, que marcam nossa vida, passam pela família. 

A família cristã é uma Igreja Doméstica e os pais, mediante o seu testemunho, 
são os primeiros anunciadores do Evangelho aos filhos. A formação de uma família 
tem desafios, mas quem ama de verdade aceita estes desafios em nome do amor. 

Parabéns aos pais e que as bênçãos do Bom Deus se estendam a todas as fa-
mílias para que sejam “Santuários de vida”! Contem com minhas orações queridas 
famílias desta comunidade! 

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. Ao recordarmos os pais de nossas famílias pelo dia a eles dedicado, apresentemos 

a Deus, o Pai de todos nós, nossas preces comunitárias.  .
A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias!
1. Para que a Igreja, com sempre renovado ardor missionário, ofereça a todos o pão 

da Palavra e o Pão do Altar, nós vos pedimos: 
2 Para que nossos pais busquem sempre a luz de vossa Palavra e a força de vossa gra-

ça para viverem com fidelidade e alegria sua missão na família, nós vos pedimos:
3. Para que todos os pais tenham terra para cultivar ou emprego para garantirem o 

sustento de suas famílias, nós pedimos: 
4. Pelos jovens namorados e noivos, a fim de que encaminhem a constituição de sua 

família segundo os vossos ensinamentos, nós vos pedimos:
5. Por todas famílias enlutadas por causa da pandemia Covid-19 ou outras causas 

para que tenham a força da esperança em vós e a solidariedade fraterna, nós vos 
pedimos: 

P. Estamos no Ano de São José e no Ano da Família Amoris Laetitia. Rezemos parte 
da oração à Sagrada Família que o Papa Francisco nos oferece no final do docu-
mento sobre a Alegria do amor na família: Jesus, Maria e José, 

A. Confiantes, a Vós nos consagramos.
P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de ora-

ção, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e 

divisão; 
P. Sagrada Família de Nazaré, 
A. mantende-nos conscientes do carácter sagrado e inviolável da família, da 

sua beleza no projeto de Deus. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. Em nossa oferta a Deus, colocamos a vida e o trabalho dos pais, as alegrias e 

dificuldades de nossas famílias.
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer....
P. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que nos concedestes e que agora vos 

oferecemos. Que nossa ofercnda vos seja agradável e nos alcance a salvação.  Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-

-Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o 
caminho da salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
P. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que 

nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendi-

zemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e 
santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com 

o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre 
frutuosa, com a força de vossa graça.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos 

nossos falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória 
eterna.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de 

vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
 P. (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca no altar...) Pela luz do Espírito 

Santo, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou:
A. Pai nosso....
P. Na  Ceia Pascal, Jesus cumpriu a promessa de dar-nos seu Corpo e Sangue como 

alimento. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Desanimado e prostrado no deserto, Elias foi alimentado pelo pão que o anjo 

lhe ofereceu e pôde caminhar até o monte do Senhor. Com o alimento da mesa e o 
Pão do Altar, nossas famílias sustentam sua união e sua fidelidade a Deus. 

A. (Nº 849) 1. Ó Deus da vida, ó Deus de amor....
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P. OREMOS! Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga 
a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Neste dia dos pais no Ano da Família Amoris Laetitia, peçamos que Deus 

abençoe as famílias a fim de que, a partir delas, os leigos e leigas sejam sal da terra 
e luz do mundo.

A. (Nº 815) Ref. Que a família comece e termine ....
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai da família humana, confirme nossos pais na sua missão, preserve nossos 

lares de todo mal, os conserve no seu amor e os torne plenamente felizes. E que 
desça sobre todos vós a bênção de Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho 
e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. O amor do Pai seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes (dependendo da situação em relação à Covid-19):
- Até domingo, Semana Nacional da Família.  
- De segunda a sexta-feira, retiro dos padres no Recanto da Medianeira, Veranópolis.
- Sexta-feira, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano jubilar de 

ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, oração do Angelus às 11h50, terço 
e missa às 14h e às 18h30. 

- Sábado e domingo, Festa de São Roque, dos padroeiros e das capelinhas na sede 
paroquial Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

- Domingo – 21º do TC-B - Assunção de N. Senhora, Vocação à Vida Consagrada 
– nas missas, 09h e 18h, Paróquia da Catedral São José, lembra seus 102 anos de 
criação.

Leituras da semana:
dia 09, 2ªf, Sta. Teresa Benedita da Cruz: Dt 10,12-22; Sl 147(147B); Mt 17,22-27; dia 

10, 3ªf, S. Lourenço, diácono: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26; dia 11, 4ªf, Sta. 
Clara: Dt 34,1-12; Sl 65(66); Mt 18,15-20; dia 12, 5ªf, Sta. Joana Francisca de Chantal: 
Js 3,7-10a.11.13-17; Sl 113A(114); Mt 18,21-19,1; dia 13, 6ªf, Ss. Ponciano e Hipóli-
to: Js 24,1-13; Sl 135(136); Mt 19,3-12; dia 14, sáb, S. Maximiliano Maria Kolbe: Js 
24,14-29; Sl 15(16); Mt 19,13-15; dia 15, dom. ASSUNÇÃO de N. SRA., solenidade: 
Ap 11,19a.12,13-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 (Cântico de Maria).
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Não contristar o Espírito
Na segunda Leitura de hoje, S. Paulo dirige-nos um convite urgente: 

“Não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual estais selados para o 
dia da Redenção” (Ef 4, 30). Mas eu pergunto-me: como se contrista o Espí-
rito Santo? Todos o recebemos no Batismo e na Crisma; portanto, para não 
contristar o Espírito Santo, é necessário viver de maneira coerente com as 
promessas do Batismo, renovadas na Crisma. De forma coerente, não com hi-
pocrisia: não vos esqueçais disto. O cristão não pode ser hipócrita: deve viver 
de modo coerente. As promessas do Batismo têm dois aspetos: renúncia ao 
mal e adesão ao bem.

Renunciar ao mal significa dizer “não” às tentações, ao pecado, a sa-
tanás. De modo mais concreto, significa dizer “não” a uma cultura da morte, 
que se manifesta na fuga do real para uma felicidade falsa que se exprime na 
mentira, na fraude, na injustiça e no desprezo pelo outro. “Não” a tudo isto. A 
vida nova que nos foi concedida no Batismo, e que tem o Espírito como fonte, 
rejeita uma conduta dominada por sentimentos de divisão e de discórdia. 

Mas para ser um bom cristão não é suficiente deixar de praticar o mal; 
é necessário aderir ao bem e praticar o bem. ... Quantas pessoas não praticam 
o mal, mas nem sequer o bem, e a sua vida passa na indiferença, na apatia, na 
tibieza (Papa Francisco, Angelus, 12/8/2018).

Dízimo – ajudar a Igreja
No Catecismo da Igreja Católica não se fala do dízimo propriamente. 

Mas quando fala do quinto mandamento da Igreja (“Ajudar a Igreja em suas 
necessidades”) lembra que os fiéis precisam ir ao encontro das necessidades 
materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Assim fica 
claro que o dízimo, como oferta de 10%, (no Brasil se usa 1%) não é o centro 
de toda a questão. O importante é a consciência do cristão de ser responsável 
por ajudar sua comunidade. Preocupar-se para que a Igreja seja um local 
apropriado para o culto e possa realizar sua missão com recursos pastorais e 
de sustento dos agentes liberados, e que os pobres sejam assistidos em suas 
necessidades. Em suma, que se preocupe com sua comunidade de semelhante 
com a que se preocupa com sua família.
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Celebração da Palavra de Deus
20º DTC-B – solenidade da Assunção de N. Sra. – 15.08.2021

 - Maria, a cheia de graça, serva do Senhor, elevada ao céu em sua morte
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
 - Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
   Cor litúrgica: BRANCA Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 871) 1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, Maria! ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
 de amor de Deus Pai, estejam convosco. 
A. Amém.
P. Na celebração da gloriosa Assunção de Maria, a graça e a paz de 

nosso Senhor Jesus Cristo, dela nascido por obra do Espírito Santo, 
segundo o plano de Deu Pai, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: A Virgem Maria, assunta ao céu em sua morte, continua a caminhar com os 

discípulos de seu Filho, como O acompanhou até a Cruz. Com ela, louvamos a 
Deus por todas as pessoas que acolhem com alegria o chamado de Deus, destacan-
do, neste terceiro domingo do mês vocacional, os religiosos e religiosas. Por inter-
cessão de Nossa Senhora, continuemos pedindo a Deus pelos que mais sofrem as 
consequências da pandemia.

P. (.../ a presença e a atuação dos religiosos e religiosas na caminhada jubilar da Diocese...).

Ato penitencial 
P. Em seu cântico, Maria louva “a Deus pelas grandes coisas que realiza através 

das pessoas humildes, desconhecidas ao mundo...”. Peçamos perdão a Ele se nem 
sempre somos humildes e não reconhecemos o que realiza por meio dos que vi-
vem como N. Sra. (pausa). 

A. (Nº 675) Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, Que pequei 
muitas vezes por pensamentos e palavras, Atos e omissões, por minha culpa, 
tão grande culpa./ E peço à virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos 
e irmãs, Que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus onipotente e bondoso....
A. Amém. 
P. Senhor, tende piedade de nós./ Cristo.../Senhor...
A. Senhor, tende piedade de nós./
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Glória
S./.A. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas! 
A. Glória, glória, aleluia! .....
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do céu, em 

corpo e alma, a imaculada virgem Maria, mãe do vosso Filho, dai-nos viver 
atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, solenidade da Assunção de Maria ao Céu, Paulinas-Paulus, 

p. 1037-1040)
Anim. Com Maria Santíssima, reconhecer e proclamar as maravilhas de Deus, per-

severar na peregrinação da vida para se chegar à glória eterna. 

1º Leitura: Ap 11,19a;12,1-6a.10ab 

Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a rainha, / com veste esplendente de ouro de Ofir.  
A. À vossa direita se encontra a rainha, / com veste esplendente de ouro de Ofir.  
1. = As filhas de reis vêm ao vosso encontro,+ e à vossa direita se encontra a Rai-

nha* com veste esplendente de ouro de Ofir.
2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:* “Esquecei vosso povo e a casa paterna! - 

Que o Rei se encante com vossa beleza!* Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
3. - Entre cantos de festa e com grande alegria,* ingressam, então, no palácio real”.

2ª Leitura: 1Cor 15,20-27  

Evangelho: Lc 1,39-56 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.  
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ______________________
Vivendo o ano jubilar de nossa Diocese, no ano de São José e da família, so-

mos gratos a Maria pela sua intercessão por ser Mãe peregrina que acompanha com 
ternura seus filhos e filhas em suas lidas diárias. Hoje celebramos a Solenidade da 
Assunção de Nossa Senhora. Maria, glorificada na assunção, é a criatura que atingiu 
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a plenitude da salvação. A Assunção de Maria nos ajuda a compreender melhor o 
destino de toda a humanidade.

A liturgia de hoje nos apresenta Maria como modelo de fé. Ela é a Mulher e 
Mãe cheia de graça. Ela aprendeu a ler os acontecimentos e a perceber neles a ação 
de Deus. Percebeu-se também como parte importante nessa grande missão. 

Maria recebe por antecipação o que Deus reservou para todos aqueles que fo-
rem fiéis ao seguimento do seu Filho Jesus. Assim como ela foi a primeira a disponi-
bilizar todo o seu ser na acolhida do Filho de Deus, ela também, pela graça de Deus 
se torna a primeira a experimentar a recompensa que Ele reserva a cada um de nós. 

Maria se coloca a caminho, vai ao encontro de sua prima. É recebida com 
alegria a Mãe do Salvador. Maria nos ensina a caminhar, nos ensina as lições da 
solidariedade e do serviço. É acolhida com muita alegria pela sua prima e até João 
Batista, no ventre de sua mãe, exulta de alegria. Maria é feliz porque acreditou! Por 
isso Maria canta e se alegra: “Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exul-
ta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva”. 

No dia da Assunção de Maria aos céus, lembramos, dentro do mês vocacional, 
o dia dos religiosos e religiosas,  que encontram na Mãe de Jesus o ideal da consa-
gração da vida a serviço do povo. Apresentam ao mundo um modo simples e alegre 
de viver. Marcam presença nos lugares de maiores necessidades. São homens e 
mulheres que consagram a existência a serviço da caridade e da evangelização. Por 
isso, todos nós somos convidados a rezar pela Vocação à Vida Religiosa e reconhe-
cemos que ela é um dom precioso para a Igreja e para o mundo.

Maria foi a primeira cristã e a mais fiel discípula do próprio Filho Jesus. As-
sim, a festa de sua Assunção é também a festa da nossa esperança. Contemplando 
Maria na glória do céu, lembramos mais vivamente que a terra não é nossa pátria 
definitiva. 

Contemplando Maria assunta ao céu tomamos consciência de que não po-
demos viver como se nunca devêssemos morrer ou como se tudo acabasse com a 
morte. Que não podemos comportar-nos como se nós mesmos fôssemos os únicos 
construtores de nossa vida e da história do mundo, dispensando Deus. A meta final 
de Maria também é a nossa. Maria nos indica Jesus. Atendamos o seu apelo: “Fazei 
tudo o que Ele vos disser”.

Que o Bom Deus abençoe todos os religiosos e religiosas que trabalham em 
nossa Diocese. Um grande e afetuoso abraço a vocês. Que Deus abençoe esta co-
munidade.  

Pe. Cleocir Bonetti
Vigário Geral da Diocese
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Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Contando com a intercessão da Virgem Maria, que desde a morte e a ressurreição 

de seu Filho acompanha a Igreja, confiemos nossas preces a Deus. 
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor!
1. Fazei, ó Deus, que a devoção a vossa e nossa Mãe em todas as famílias as santi-

fique e as ajude a cultivar a permanente iniciação à vida cristã; nós vos pedimos.
2. Concedei aos enfermos, especialmente aos atingidos pela Covid-19,  unir seus 

sofrimentos aos de Cristo, a exemplo de Maria que O acompanhou até a Cruz; nós 
vos pedimos. 

3. Dai a felicidade eterna, com Maria assunta ao céu, aos nossos falecidos, especial-
mente as vítimas da pandemia; nós vos pedimos:

P. Com o Papa Francisco, invoquemos o Espírito Santo para que conserve na fideli-
dade os religiosos e religiosas: 

A. que eles vivam o primado de Deus nas realidades humanas, a comunhão e o 
serviço entre as pessoas, a santidade no espírito das bem-aventuranças.

 L. Que o Espírito Paráclito, amparo e consolação do povo,
A. infunda nos consagrados a bem-aventurança dos pobres no caminho do Rei-

no, lhes dê um coração consolador para enxugar as lágrimas dos últimos e 
acenda neles a profecia evangélica para que abram caminhos de solidarieda-
de e saciem expectativas de justiça.

L. Que o Espírito Santo conceda aos religiosos e às religiosas
A. a misericórdia para que sejam ministros de perdão e de ternura; a força nas 

adversidades e tribulações; a alegria com a esperança do Reino futuro; e que 
associe à vitória do Cordeiro os que, por amor de Cristo e do Evangelho, estão 
marcados com o selo do martírio. Amém.

 
3. RITO DE OFERTA
Anim. No espírito de doação de Nossa Senhora, ofereçamos nossos dons a Deus, 

incluindo a vida dos religiosos e religiosas. 
A. (Nº 909) 1. Vivo ofertório de Maria, dando ...
 P. Subam até vós, ó Deus, nossos dons  e, pela intercessão da virgem Maria, elevada 

ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendi-

zemos porque nos destes vosso Filho Jesus, Luz das nações, nascido da Virgem 
Maria, por obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador. 

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
P. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade e a 
fidelidade de vossa serva, a Virgem Maria, a elevastes à glória do céu e a tornastes 
consolo e esperança para vosso povo ainda peregrino para vossa casa.

A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
P. 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. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
P. 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. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
P. 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. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro! 
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
 P. Rezemos, confiantes, como o Senhor nos ensinou – Pai nosso ... (ministro busca 

as hóstias no sacrário...)
P. Cristo é nossa luz. Quem caminha com Ele não anda nas trevas. Eis o Cordeiro de 

Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu  não sou digno....
Anim.: Com o Pão do Céu que Cristo nos oferece, poderemos percorrer o caminho 

que nos leva à glória, como Nossa Senhora glorificada em sua morte.    
A. (Nº 47) 1. Povo de Deus, foi assim:/ Deus ...
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P. OREMOS! Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da salvação, 
concedei-nos, pela intercessão da virgem Maria elevada ao céu, chegar à 
glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim. Para todos, Maria é modelo e intercessora. Que ela nos ajude a seguir seu 

Filho até o fim para participarmos da vida plena na eternidade.
A. (Nº 884) Ref. /:Bendita és tu, Maria,/ Mãe da Família e Mãe da Igreja!/ Que 

o teu amor nos guarde,/ nos fortaleça e nos proteja!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos en-

riqueça com sua bênção. 
A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem 

recebestes o autor da vida.  
A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar a solenidade de sua Assunção ao céu, 

possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno.  
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém.
P. A exemplo de Maria, glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
 
Lembretes:
- 22 – 21º do TC-B – Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo – 10h, Dom 

Adimir, missa e crismas na igreja São Roque, Benjamin Constant do Sul.

Leituras da semana:
dia 16, 2ªf, Sto. Estevão da Hungria: Jz 2,11-19; Sl 105(106); Mt 19,16-22; dia 

17, 3ªf: Jz 6,11-24a; Sl 84(85); Mt 19,23-30; dia 18, 4ª: Jz 9,6-15; Sl 20(21); Mt 
20,1-16a;dia 19, 5ªf, S. João Eudes: Jz 11,29-39a; Sl 39(40); Mt 22,1-14; dia 20, 
6ªf, S. Bernardo: Rt 1,1.3-6.14b-16.22; Sl 145(146); Mt 22,34-40; dia 21, sáb., S. 
Pio X: Rt 2,1-3.8-11.4,13-17; Sl 127(128); Mt 23,1-12; dia 22, dom. 21º do TC-B: 
Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 33(34); Ef 5,21-32; Jo 6,60-69 (“Senhor, a que iremos?”).
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“A Assunção de Maria”
Na hodierna solenidade da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria, o 

santo povo fiel de Deus expressa com alegria a sua veneração à Virgem Mãe. ... 
A assunção ao Céu, em alma e corpo, é um privilégio divino concedido à Santa 
Mãe de Deus pela sua particular união com Jesus. Trata-se de uma união corporal 
e espiritual, que teve início com a Anunciação e amadureceu em toda a vida de 
Maria através da sua participação singular no mistério do Filho. 

A existência de Nossa Senhora foi vivida como a de uma mulher comum da 
sua época: rezava, ocupava-se da família e da casa, frequentava a sinagoga... Mas 
qualquer ação diária era sempre realizada por ela em união total com Jesus. E no 
Calvário esta união alcançou o ápice, no amor, na compaixão e no sofrimento do 
coração. Por isso Deus lhe doou uma participação plena também na ressurreição 
de Jesus. O corpo da Santa Mãe foi preservado da corrupção, como o do Filho.

Hoje a Igreja convida-nos a contemplar este mistério: ele mostra-nos 
que Deus quer salvar o homem inteiro, ou seja, salvar alma e corpo. Jesus 
ressuscitou com o corpo que tinha assumido de Maria; e subiu para o Pai com 
a sua humanidade transfigurada. Com o corpo, um corpo como o nosso, mas 
transfigurado. A assunção de Maria, criatura humana, dá-nos a confirmação de 
qual será o nosso destino glorioso. ... O nosso corpo, transfigurado, estará lá. 
Trata-se — a «ressurreição da carne» — de um elemento próprio da revelação 
cristã, um ponto fundamental da nossa fé (Papa Francisco, Ângelus, 15/8/2021).

Dízimo, exercício de desapego
A Bíblia alerta para o perigo em relação ao ‘deus dinheiro’ quando nos diz 

ser impossível servir a dois senhores, pois adoraremos a um e odiaremos o outro. 
É impossível, diz a Sagrada Escritura, servir a Deus e ao dinheiro. Nesse sentido, 
o Papa Francisco chegou inclusive a dizer em uma homilia que a conversão é 
certa quando chega ao bolso. Certamente ele não quis dizer que na Igreja pagamos 
para conseguir a conversão ou a salvação, mas manifestar que em um mundo que 
idolatra o dinheiro, mostrar um certo desapego em relação a ele pode ser um sinal 
desapego e generosidade para com as necessidades da Igreja.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 21º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 22.08.2021

 - Na peregrinação da fé, a fidelidade a Deus e a seu Filho, o único com palavras de vida eterna
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
 - Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
   Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 841) /:“Sal da terra e luz do mundo”,/ o Senhor ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem pala-

vras de vida eterna, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Todo cristão, especialmente o leigo e a leiga, cuja vocação hoje contempla-

mos de modo especial, precisa confirmar sua decisão por Cristo, o único que tem 
palavras de vida eterna, em meio às diversas propostas com que se depara. Com a 
luz da Palavra e com o Pão da vida, todos poderemos viver nosso compromisso na 
comunidade cristã e na sociedade.

P. (.../ pessoas atingidas pela pandemia e suas consequências / Leigos e leigas com 
atuação especial na caminhada da Diocese em seu jubileu de ouro...)

Ato penitencial 
P. Uma das “características da santidade no mundo atual é permanecer centrado, firme 

em Deus que ama e sustenta”. Porque nem sempre temos esta firmeza diante dos 
desafios e propostas diferentes ou até contrárias ao Evangelho, peçamos o perdão 
de Deus.

(676) S. Tende compaixão de nós, Senhor!    
A.: Porque somos pecadores. 
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas... 
A. Amém. 
Senhor, tende piedade.... Cristo, tende... Senhor, tende... (Melodias conforme livro de 

partituras)
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Glória
P. (Hinário Litúrgico, p. 6) Glória a Deus nas alturas,
A. e paz na terra aos homens por Ele amados. ...
P. OREMOS. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, con-

cedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, 
na instabilidade deste mundo, fixemos nossos corações onde se encontram as 
verdadeiras alegrias. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 21º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 634-637)
Anim. Continuamente precisamos confirmar nosso compromisso batismal de servir 

unicamente a Deus, à luz das palavras de Cristo, que são espírito e vida. 

1ª Leitura: Js 24,1-2a.15-17.18b 
L. Leitura do Livro de Josué. 
Naqueles dias, Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel e convocou os an-

ciãos, os chefes, os juízes e os magistrados, que se apresentaram diante de Deus. 
Então Josué falou a todo o povo: “Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei 
hoje a quem quereis servir: se aos deuses a quem vossos pais serviram na Meso-
potâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e à 
minha família, nós serviremos ao Senhor”.  E o povo respondeu, dizendo: “Longe 
de nós abandonarmos o Senhor, para servir a deuses estranhos. Porque o Senhor, 
nosso Deus, ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, 
da casa da escravidão. Foi ele quem realizou esses grandes prodígios diante de 
nossos olhos, e nos guardou por todos os caminhos por onde peregrinamos, e no 
meio de todos os povos pelos quais passamos. Portanto, nós também serviremos 
ao Senhor, porque ele é o nosso Deus”.  - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 33(34)
S. /:Provai e vede quão suave é o Senhor!:/
A. /:Provai e vede quão suave é o Senhor!:/
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. - O Senhor pousa seus olhos sobre os justos,* e seu ouvido está atento ao seu 

chamado; - mas ele volta a sua face contra os maus,* para da terra apagar sua lem-
brança.

3. - Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta* e de todas as angústias os liberta. 
- Do coração atribulado ele está perto* e conforta os de espírito abatido.
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2ª Leitura: Ef 5,21-32 
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. 
Irmãos: Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns para com os outros. As mulhe-

res sejam dóceis aos seus maridos como ao Senhor.  Como a Igreja é solícita por 
Cristo, sejam as mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. Maridos, amai as 
vossas mulheres, como o Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. Ele quis as-
sim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à Palavra. Ele quis 
apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, 
mas santa e irrepreensível. Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como 
a seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ninguém 
jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a de cuidados, 
como o Cristo faz com sua Igreja; e nós somos membros do seu corpo! Por isso 
o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma 
só carne. Este mistério é grande, e eu o interpreto em relação a Cristo e à Igreja. 
- Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as palavras que dizeis, bem que são 

de eterna vida. 
A. Aleluia, 

Evangelho: Jo 6,60-69 
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
P. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: “Esta 

palavra é dura. Quem consegue escutá-la?” Sabendo que seus discípulos estavam 
murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: “Isto vos escandaliza? E 
quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que 
dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. 
Mas entre vós há alguns que não creem”.  Jesus sabia, desde o início, quem eram 
os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: “É por isso que 
vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai”.  A 
partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com 
ele. Então, Jesus disse aos doze: “Vós também quereis ir embora?” Simão Pedro 
respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos 
firmemente e reconhecemos que tu és o santo de Deus” - Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________
Jubileu de ouro de nossa Diocese! “50 anos a serviço da fé e da vida”! Quarto 

final de semana do mês vocacional e lembramos os leigos e leigas que trabalham e 
colaboram em nossas comunidades. 

O papa Francisco disse que a melhor forma de termos vocações é rezando. 
Por isso nossa oração, toda especial hoje, é para os leigos e leigas pois “os leigos em 
primeira pessoa são chamados a formar outros leigos para a vida cristã e a assumir 
maiores responsabilidades em suas próprias paróquias e dioceses”.

O Evangelho nos relata que muitos acharam as palavras de Jesus muito exigen-
tes e, portanto, desistiram. Então Jesus se volta para os que ficaram, os Doze Apósto-
los, e os questiona: “não quereis também vós partir”? Jesus dá a liberdade a cada um 
de fazer a escolha de ser discípulo ou não. Jesus não prometeu facilidades aos seus 
seguidores mas prometeu felicidade e felicidade de verdade.  Jesus não apresenta uma 
vida fácil aos seus seguidores, de todos os tempos. Não obriga ninguém a segui-lo. No 
entanto, confirma a necessidade de corresponder às exigências da fé. 

Pedro, em nome dos Doze faz uma bonita profissão de fé “Senhor, a quem 
iremos? Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos e reconhecemos que tu és o 
Santo de Deus”. Hoje, será que nós batizados temos essa firme convicção a exemplo 
de Pedro? 

O mundo apresenta e proclama muitas palavras. No entanto, palavras de vida 
eterna somente encontramos em Jesus. Num tempo onde tudo passa rapidamente, é 
em Jesus que temos a certeza dos valores eternos.

A todos vocês, cristãos leigos e leigas, louvo e bendigo a Deus pela vida e 
missão de vocês, por tudo o que vocês são e fazem na família, na comunidade e na 
sociedade. Peço que o Espírito do Senhor seja para vocês luz que ilumina, força de 
comunhão e ânimo no caminho. Continuem sendo “Igreja, povo de Deus a serviço da 
vida” continuem sendo “Sal da terra e Luz do mundo”. Que vocês possam revestir de 
fé todas as suas atividades no mundo e sejam sujeitos na Igreja em saída, a serviço 
do Reino de Deus.  Nossa gratidão e reconhecimento a todos que se dedicam nos tra-
balhos comunitários.  Homens e mulheres que ajudam na evangelização. Que Deus 
recompense tanta generosidade e amor. Lembramos, com carinho também, todos os 
que partiram desta vida e que se dedicaram em nossa Igreja Diocesana ao longo de 
seus 50 anos de existência. 

Grande benção a todos vocês!
Pe. Cleocir Bonetti

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

Oração dos fiéis
P. Só podemos fazer a melhor escolha em cada momento da vida se contarmos com a 

luz e a graça de Deus. Por nossas preces, peçamos sua ajuda para podermos perse-
verar em nossa decisão de servi-lo sempre e acima de tudo. 

A. (756/E) Escutai, ó Senhor, a nossa prece.
1. Para que a Igreja proclame sempre ao mundo os vossos princípios para a organiza-

ção social, política e econômica, nós vos pedimos: 
2. Para cumprirmos as promessas batismais de renunciarmos ao mal e vos sermos fiéis 

por toda a vida, nós vos pedimos. 
3. Para que os leigos e leigas renovem continuamente com vossa Palavra e os sacra-

mentos sua atuação, à luz da fé, na política, na economia, na educação e em outros 
campos da sociedade; nós vos pedimos.

4. Para que os leigas e leigos que atuam em nossas comunidades o façam com alegria 
e generosidade, nós vos pedimos.

5. Para que cada comunidade de nossa Diocese, no ano de seu jubileu de ouro, tenha 
a graça de um nova vocação à Vida Religiosa e ao ministério ordenado, nós vos 
pedimos.

6. ....
P. Neste domingo em que contemplamos a vocação e a missão dos leigos e leigas, 

rezemos esta oração vocacional
A. Ó Deus de bondade, nós Vos agradecemos pela diversidade de vocações para 

servir vosso povo. Dai-nos muitos outros sacerdotes, religiosos e religiosas e 
multiplicai as vocações leigas que vivem o Evangelho nas relações familiares e 
sociais.  Que elas humanizem as profissões, criem leis justas para todos e atuem 
como agentes transformadores da sociedade. Que a ação de cada leigo e cada 
leiga seja animadora da Igreja, das comunidades cristãs e do serviço aos ou-
tros.  Que todos eles, fiéis aos vossos mandamentos, estejam dispostos a amar e 
a Vos servir em cada irmão e irmã. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ofereçamos a Deus, nossa ação de cristãos leigos e leigas nas mais diversas 

realidades nas quais procuramos sempre ser testemunhas do Evangelho.  
(Nº 462/A) Sabes, Senhor, o que temos
P. Ó Deus, pela vida, paixão, morte e ressurreição de vosso Filho, redimistes a huma-

nidade. Concedei que ela vos seja agradecida e caminhe em vosso amor. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores, ó 

Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus 

Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria 

e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança 
na fé.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo nosso 

Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos fa-

lecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os vossos 
eleitos.

A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e conce-

dei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. Agradecidos,  rezemos como Jesus nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as 

hóstias sobre o altar....)
P. Jesus quis dar-nos seu Corpo em alimento para sustentar-nos na caminhada da vida. 

Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Com o alimento do sacramento do altar, teremos a força e a determinação para 

sermos fiéis a Cristo em todas as circunstâncias da vida.  
A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o pão da vida ...
P. OREMOS! Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso 

amor, e transformai-nos de tal modo pela vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 



- 32 -

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Em cada momento da vida, testemunhemos nossa decisão de servir fielmente a 

Deus, seguindo Cristo, caminho seguro a percorrer.  
A. (Nº 95) Ref. /:Eu mais a minha família serviremos ao Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a graça da perseverança em seus cami-

nhos. E que vos abençoe Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém. 
P. Anunciai a todas as pessoas as palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo; 

ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes (a confirmar, conforme situação da pandemia):
- Segunda-feira, às 19h30, Dom Adimir, reunião da Comissão Reg. dos Presbíteros no 

Centro de Esp. Cristo Rei (CECREI), S. Leopoldo.
- De segunda-feira até primeiro de setembro, Curso Reg. para Presbíteros no Centro 

de Esp. Cristo Rei (CECREI), S. Leopoldo – Dom Adimir marca presença por ser o 
bispo referencial da Comissão.

- Sexta-feira, das 09h às 15h, encontro voc., no Sem. N. Sra. de Fátima; 14h, encontro 
das coordenações paroquiais da Animação Bíblico-catequética das Áreas Pastorais 
de Gaurama e São Valentim, no Centro Diocesano.

- Sábado, das 13h30 às 18h, preparação ao casamento (“Curso de Noivos”) na sede 
paroquial de Barão de Cotegipe.

- Domingo – 22ºdo TC-B - Dia nac. do e da catequista – 09h, Dom Adimir, missa 
crismas na igreja N. Sra. do Monte Claro, Áurea.

Leituras da semana:
dia 23, 2ªf, Sta. Rosa de Lima: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148,1-2.11-13a.13c-14(R.cf. 

12a.13a); Mt 13,44-46; dia 24, 3ªf: Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51; dia 25, 
4ªf, S. Luis de França - S. José de Calazans: 1Ts 2,9-13; Sl 138(139); Mt 23,27-32; 
dia 26, 5ªf, 1Ts 3,7-13; Sl 89(90); Mt 24,42-51; dia 27, 6ªf, Sta. Mônica: 1Ts 4,1-8; 
Sl 96(97); Mt 25,1-13; dia 28, sáb. Sto. Agostinho: 1Ts 4,9-11; Sl 97(98); Mt 25,14-
30; dia 29, dom., 22º do TC-B Dt 4,1-2.6-8; Sl 14(15); Tg 1,17-18.21b-22.27; Mc 
7,1-8.14-15,21-23 (Observância e mandamentos).

No site da Diocese www.diocesedeerexim.org.br este folheto, informativo semanal, A Voz da 
Diocese, hinário litúrgico, Jornal Comunicação Diocesana, notícias, artigos, documentos...
Na Livraria Diocesana, bíblias, livros diversos, objetos religiosos, cartões, livro de canto
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Celebração da Palavra de Deus
    22º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 29.08.2021

 - Servir a Deus de coração puro, seguindo os mandamentos e praticando a justiça
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Mês Vocacional – Cristo nos salva e nos envia – Quem escuta a minha Palavra tem a vida eterna 
 - Ano Jubilar de Ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
   Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 534) Ref. Eis-me, aqui, Senhor! ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que sempre encaminha nossos corações para o amor de 

Deus, para a constância da fé e para a comunhão fraterna esteja con-
vosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia 
Anim.: A pandemia nos ajuda a entender  importância das normas sanitárias no cuidado 

com a saúde e a vida. Como os mandamentos de Deus e outras leis sociais, elas não 
devem seguidas de forma legalista, mas de coração generoso. A catequese permanente 
nos auxilia a viver este compromisso, com o precioso serviço dos catequistas, verda-
deiros educadores da fé, cujo Dia Nacional hoje celebramos. 

P. (.../ 7º Dia de Oração pelo Cuidado da Criação e início do mês da Bíblia e da semana 
da Pátria, quarta-feira /  ...)

Ato penitencial 
P. Em Jesus, o justo que nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrepen-

dimento, pedindo que purifique nosso coração das intenções malignas e de louvá-lo só 
com os lábios sem os gestos concretos do amor. (Pausa)

(676) S. Tende compaixão de nós, Senhor!    
A.: Porque somos pecadores. 
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas... 
A. Amém. 
Senhor, tende piedade.... Cristo, ... Senhor, ... (Melodias conforme livro de partituras)
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Glória 
A. (Nº 722) 1. Nos céus, glória a Deus! Na terra haja paz ...
P. OREMOS. Ó Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos cora-

ções o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar 
em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 638-641)
Anim. A Palavra de Deus nos oferece a sabedoria para discernirmos a observância sincera 

dos mandamentos e o seguimento legalista deles e práticas de piedade sem amor e justiça. 

1ª Leitura: Dt 4, 1-2.6-8 

Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará?
A. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo, habitará?
S. 1. - É aquele que caminha sem pecado* e pratica a justiça fielmente; - que pensa a 

verdade no seu íntimo* e não solta em calúnias sua língua.
2. - Que em nada prejudica o seu irmão,* nem cobre de insultos seu vizinho; - que não 

dá valor algum ao homem ímpio,* mas honra os que respeitam o Senhor.
3. - Não empresta o seu dinheiro com usura,* nem se deixa subornar contra o inocente. 

- Jamais vacilará quem vive assim.* Jamais vacilará quem vive assim.

2ª Leitura: Tg 1,17-18.21b-22.27  

Evangelho: Mc 7,1-8.14-15.21-23 
A. (Nº 745) /:Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. /:Rendei graças ao Senhor, porque eterno é seu amor!:/
A. Aleluia....

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Ano de São José e da família, ano jubilar da Diocese, mês vocacional! Que belas 

motivações temos para celebrar. Temos também as nossa motivações pessoais que tra-
zemos para a celebração comunitária. Buscamos alimentar nossa fé e nossa esperança 
através da Palavra de Deus e da Eucaristia. 

A Palavra de Deus, na primeira leitura, nos recomenda a seguir as leis de Deus 
porque elas são sábias. Portanto, seguir a lei de Deus traz boas consequências porque é 
um modo inteligente de viver. 
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Onde se pratica a justiça e a fraternidade, as pessoas são mais felizes e tem mais 
paz. Isso não é só um prêmio dado por Deus, é um resultado lógico pelo fato de viver de 
modo correto. As leis quando justas, facilitam o bem viver, trazem segurança. 

A maior de todas as leis é o amor. Somente a vivência do amor poderá confirmar 
o valor e a garantia da dignidade da vida. Jesus questiona os excessos em relação às leis 
e a pouca preocupação com o que existe de mais profundo no ser humano. É no coração, 
repleto de fé, que a vida ganha sentido e direção.

Jesus assegura-nos que a relação com Deus passa, necessariamente, pela atenção 
ao próximo. Não são suficientes boas práticas religiosas e litúrgicas; é preciso ir além. 
Precisamos cultivar também a liturgia da solidariedade, da fraternidade, da misericórdia, 
celebrada ao longo da vida. 

Jesus termina seu ensinamento com uma atenção particular aos discípulos, que 
ainda não haviam compreendido profundamente sua mensagem. Jesus afirma que as 
más ações e os vícios são consequências das escolhas humanas; afastam do autêntico 
relacionamento com Deus e com os irmãos.

Neste quinto e último domingo do mês de agosto destacamos e celebramos o dia 
dos catequistas. Queremos manifestar nossa gratidão pelo trabalho de evangelização rea-
lizado pelas nossas catequistas. Muito obrigado de coração. O trabalho de vocês é muito 
importante para a Igreja. Esperamos que vocês tenham o apoio e o reconhecimento de 
vossas famílias e comunidades nesta  bela missão. Parabéns a todos os catequistas que 
encontram tempo para educar na fé. 

Que o bom Deus abençoe todos os catequistas e membros de nossas comunidades.
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 invi-

síveis./
S.  Creio em um só Senhor, ...

Oração dos fiéis 
P. Sabendo que a oração agradável a Deus é aquela que brota da sinceridade do coração, 

apresentemos-lhe nossos pedidos, com a disposição de buscar sempre a sabedoria de 
sua Palavra.  

A. (Nº 756/V) Senhor, atendei a nossa prece.
1. Para que a Igreja ajude a todos a viverem a autenticidade da fé, sem apego ao legalis-

mo e a meras tradições, nós vos pedimos.
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2. Para que os dirigentes das nações promovam com decisão o cuidado com a criação, 
nossa casa comum, nós vos pedimos.

3. Para cultivarmos práticas permanentes favoráveis à saúde e à preservação do meio 
ambiente nós vos pedimos. 

4. Para que todos os cidadãos de nosso Brasil vivam o verdadeiro espírito patriótico a fim 
de construirmos uma nação justa, solidária e harmônica, nós vos pedimos.

5. Para que as e os catequistas, inspirados em vossa Palavra, fortalecidos com vossa gra-
ça e incentivados pelas comunidades, realizem com alegria sua missão da permanente 
iniciação à vida cristã, nós vos pedimos:

6. ...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo precioso serviço dos e das catequistas em nossas 

comunidades. Concedei-nos a todos viver a permanente educação da fé numa cateque-
se em harmonia com o conjunto da vida cristã que encontra na liturgia e nos sacramen-
tos o seu vigor. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim. Com a oferenda do altar, apresentemos a Deus as atividades deste mês vocacional 

e a vida de nossos catequistas.
A. (Nº 455 – sem a estrofe 3) 1. Ofertar nossa vida queremos....
P. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, 

e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Louvação
P. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e majes-

tade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada momento de 
nossa vida.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
P. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos recomenda-

mos a Igreja presente no mundo inteiro. Que ela cresça sempre mais no vosso amor e 
realize a missão que lhe destes de continuar a obra de vosso Filho Jesus, na força do Es-
pírito Santo, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) __________, 
e todos os outros ministros e servidores do vosso povo.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
P. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e santas, 

aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que eles nos 
ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eterna e vivermos 
para sempre convosco.
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A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
P. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas famí-

lias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas boas obras 
realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os junto aos vossos san-
tos e santas.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
P. A vós, ó Deus, sabedoria eterna, nosso louvor por todos os teólogos que nos ajudam a 

compreender melhor vossos mistérios e por todos aqueles que vos procuram de cora-
ção sincero. Que todos, embora por caminhos diferentes, cheguem a vós e participem 
da construção de um mundo em que todos vivam como irmãos e irmãs.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
P. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. Seguindo Jesus com alegria e fidelidade, rezemos como Ele nos ensinou...
A. Pai nosso.... (ministro coloca as hóstias no altar...)
P. Para fortalecer-nos na peregrinação da vida, Cristo nos oferece o Pão do Céu. Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: No Pão do Altar, encontramos o sustento para louvarmos a Deus com nossas 

obras de caridade, não só com nossos lábios, sem a pureza do coração.
A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o pão da vida ....
P. OREMOS. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó 

Deus, que esse alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a 
vos servir em nossos irmãos e irmãs.  Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. A cada dia, precisamos ser coerentes com o que celebramos para que nossa oração 

pessoal, familiar e comunitária agrade a Deus.  
Ref. /:E pelo mundo eu vou , cantando teu amor,/ pois disponível estou para seguir-

-te, Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor vos ilumine e vos guarde; vos faça perseverar nas boas obras; vos mostre sem-

pre o caminho da caridade e da paz. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pa-
droeira do Brasil, vos abençoe o Deus da Paz e e do perdão, Pai e Filho e Espírito Santo.
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A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes: (dependendo da situação sanitária)
- Segunda-feira, às 14h, encontro das coord. paroquiais da Animação Bíblico-catequéti-

ca das Áreas Pastorais de Severiano de Almeida, Aratiba e Jacutinga, no Centro Dioc.
- Terça-feira, às 14h, encontro das coord. paroquiais da Animação Bíblico-catequética 

das Áreas Past. de Erechim e Getúlio Vargas, no Centro Dioc..
- Quarta-feira, 7º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, início da semana da 

Pátria e do mês da Bíblia.
- Sábado, às 09h, Dom Adimir preside missa da peregrinação dos Missionários Saletinos 

ao Santuário de Aparecida; das 08h30 às 17h, segundo Congresso Missionário Dioce-
sano, em local a ser definido.

- Domingo – 23º do TC-B – Dia de oração pelas vocações e da partilha; dia de orações 
pela Pátria.

Leituras da semana:
dia 30, 2ªf: 1Ts 4,13.18; Sl 95(96); Lc 4,16-30; dia 31, 3ªf: 1Ts 5,1-6.9-11; Sl 26(27); 

Lc 4,31-37; 
Setembro
dia 1º, 4ªf: Cl 1,1-8; Sl 51(52); Lc 4,38-44; dia 02, 5ªf: Cl 1,9-14; Sl 97(98); Lc 5,1-11; 

dia 03, 6ªf, S. Gregório Magno: Cl 1,15-20; Sl 99(100); Lc 5,33-39; dia 04, sáb: Cl 
1,21-23; Sl 53(54); Lc 6,1-5; dia 05, dom. 23º do TC-B: Is 35,4-7a; Sl 145(146); Tg 
2,1-5; Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mudo).

Papa Francisco a catequistas na peregrinação a Roma e do Congresso                 
Internacional de Catequese no Ano da Fé (27/92013)

O coração do catequista vive sempre este movimento de «sístole-diástole»: união com 
Jesus - encontro com o outro. Existem as duas coisas: eu uno-me a Jesus e saio ao encontro 
dos outros. Se falta um destes dois movimentos, o coração deixa de bater, não pode viver. 
Recebe em dom o querigma e, por sua vez, oferece-o em dom. Importante esta palavrinha: 
dom! O catequista está consciente de que recebeu um dom: o dom da fé; e dela faz dom aos 
outros. Isto é maravilhoso! E não reserva uma percentagem para si! Tudo aquilo que recebe, 
dá-o. Aqui não se trata de um negócio! ... É puro dom: dom recebido e dom transmitido. E 
o catequista está ali, nesta encruzilhada de dom. Isto está na própria natureza do querigma: 
é um dom que gera missão, que impele sempre para além de si mesmo. São Paulo dizia: “O 
amor de Cristo nos impele”; mas esta expressão “nos impele” também se pode traduzir por 
“nos possui”. É assim o amor: atrai-te e envia-te, toma-te e dá-te aos outros. É nesta tensão 
que se move o coração do cristão, especialmente o coração do catequista.
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TERCEIRA PARTE
1 - A CRIAÇÃO DA DIOCESE DE EREXIM
O dia 02 de junho de 1971 ficará na história de Erexim como uma de suas 

datas mais importantes. O que há longo tempo vinha sendo aguardado, com ex-
pectativa crescente, acabou por acontecer. A partir do dia 02 somos diocese, uma 
nova diocese entre as outras do Rio Grande do Sul.

1.1 - Diocese não é prêmio
A notícia nos trouxe grande júbilo e alegria. Mas desde logo nos fez sen-

tir mais concretamente o peso de novas responsabilidades. Sentimos a diocese 
como o chamado para uma grande missão que nos é confiada. Estamos num 
início de jornada, onde se deve madrugar e partir dispostos para o trabalho.

A diocese não é prêmio pelo que já fizemos. Não é um título a honrar nossa 
cidade e a deixar-nos satisfeitos pelo que somos. Mas é uma exigência imposta 
sobre nossos ombros, porque o quisemos e porque a isto nos sentimos chamados. 

Portanto, comecemos por deixar de lado a mentalidade superada, que tudo 
pensa em termos de títulos, direitos e privilégios. Como bons operários, dispon-
hamo-nos a realizar a Igreja de Cristo em nosso meio, encarnada nas circunstân-
cias que vivemos nesta região.

1.2 - Porque somos diocese
Agora que iniciamos ser diocese, perguntemo-nos porque pesa sobre nós 

esta missão. De quem depende a criação de uma diocese.
Em primeiro lugar, depende do povo e da região. Há muitos anos que a 

ideia da diocese vinha germinando em nosso meio. E se não tivesse existido há 
tanto tempo, certamente hoje não seriamos diocese. 

Esta ideia germinou e cresceu. E se cresceu, como toda semente, é porque 
tinha um terreno propício. Não se implanta uma diocese arbitrariamente. É pre-
ciso que a região comporte uma diocese

Neste sentido, uma região pode ser diocese quando forma uma unidade 
distinta, bem caracterizada, apta a concretizar um novo tipo de presença da Igre-
ja, como ainda veremos adiante.

Sem dúvida nenhuma, a região do Alto-Uruguai, forma uma unidade distinta, 
onde a Igreja, através dos cristãos, pode e deve se encarnar concretamente, de tal 
modo que aqui também ela resulte distinta de como existe em outras dioceses.

1.3 - A união com a Igreja Universal
Mas uma diocese não depende só do povo da região. Não se faz diocese 

sem a  Igreja e sem Cristo. Isto é evidente.

continuação da página 4
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Uma nova diocese precisa ser como que gerada pela Igreja. O surgimento 
de uma diocese não é um fato isolado de uma região, mas um acontecimento que 
afeta toda a Igreja. Por isto que ela precisa participar no processo que resulta na 
formação de uma nova diocese.

Sobretudo através dos Bispos do Rio Grande do Sul, foi toda a Igreja do 
Brasil que refletiu e decidiu sobre a criação da diocese de Erexim. E não só a 
Igreja do Brasil, mas toda a Igreja. Por isto que a criação da nossa diocese se põe 
como um ato que provém do Papa, o Pastor Universal.

Como diocese estamos vinculados a toda a Igreja. Já na sua criação tive-
mos ocasião de sentir que estamos em comunhão com as outras dioceses. Se é 
verdade que como diocese realizamos a nosso modo a Igreja de Cristo nessa 
região, não deixa de ser verdade que continuamos unidos aos outros cristãos.

Esta união tem suas exigências, e pode apresentar as suas dificuldades. 
Concretamente, nós sentimos o peso da demora com que se prolongou o proces-
so da criação da diocese. Por um lado, isto já nos fez participar dos problemas 
que a igreja hoje experimenta. E agora como diocese somos chamados a con-
tribuir na solução dos mesmos. Como de resto, a diocese nos fará sentir bem 
mais de perto o que significa viver os problemas da Igreja de Cristo.

Questões para aprofundamento
1 - O que significa ser diocese?
2 - Por que a região de Erexim se tornou uma nova diocese?
3 - Como a diocese está unida à Igreja Universal?

2. O QUE É UMA DIOCESE
Ponto capital para entendermos o que seja uma diocese é considera-la em 

sua relação com  a Igreja.
Em primeiro lugar vejamos como as coisas se apresentam.
Existe a Igreja de Cristo, espalhada já em quase todas as partes do mundo. 

Ela se apresenta constituída em múltiplas dioceses. Percebe-se já por aí que a 
diocese é a unidade básica na vida da Igreja.

2.1 – Modo errado de pensar
É comum entender-se a diocese como uma divisão administrativa, assim 

como um estado dentro da nação, ou um município dentro do estado. Como uma 
parte, dividida em vista de uma administração mais eficiente.
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Deve-se logo dizer que este é um modo de pensar que não percebe a ver-
dadeira realidade de diocese. A Igreja não é uma administração política, nem as 
dioceses são divisões funcionais desta suposta administração.

2.2 – A Igreja de Cristo
Para se entender o que de fato é a diocese, melhor é partirmos da intenção 

de Cristo ao constituir a Igreja. 
Cristo não quis implantar neste mundo uma potência política, uma nação 

ou reino. O que ele quis foi unir, congregar os homens naquilo que nós possuí-
mos de mais profundo e de mais necessário: Ele quis nos congregar numa união 
de fé, de amor e de esperança.

Esta é a realidade da Igreja. Esta união Ele a estabeleceu em torno de si 
próprio. É ele o vínculo da nossa união. Só Ele aliás pode realiza-la. E o que Ele 
fez foi integrar-nos dentro de uma união que já existia, que sempre existiu, a 
união da Santíssima Trindade.  De tal modo que a Igreja nos torna irmãos, tendo 
um mesmo Pai, sendo Cristo o nosso irmão maior. Assim a Igreja aparece, no 
dizer se S. Cipriano, como “o povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo”.

2.3 – As igrejas locais
A Igreja, portanto, é a união fraternal dos homens em torno de Cristo. Mas 

quem já viu todos os homens em torno de Cristo? Isto certamente vai acontecer, 
mas é para a outra vida. Aqui, neste mundo, esta união de Cristo se realiza local-
mente, lá onde uma porção de homens se encontram. E em torno de quem? De 
Cristo, mas na pessoa daqueles que ele deixou como seus representantes. Estes 
foram os apóstolos, cujos sucessores são os bispos.

Em torno de um apóstolo, se reúne e se realiza a Igreja de Cristo. A real-
ização concreta da Igreja em torno de Cristo, representado no bispo, se chama 
diocese.

Existem dioceses porque Cristo quis escolher vários apóstolos e não só um. 
Quis estar presente em vários lugares e não só num. Previdente como foi, quis 
possibilitar a união dos homens em torno de si próprio, em vários lugares e circun-
stâncias, e em todos os tempos. Por isto que a mesma Igreja, a mesma realidade, 
tem várias realizações, através dos tempos e ao longo dos diferentes lugares.

2.4 – A presença de toda a Igreja
Notemos bem. Toda a realidade da Igreja se encontra, se realiza na dio-

cese. Por isto que, antes de ser considerada uma parte da Igreja é preciso que a 
consideramos como a Igreja de Cristo presente entre nós.
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Nada do que é essencial à Igreja pode faltar numa diocese. Aí temos Cristo 
na pessoa do Bispo. E a partir do bispo, como a partir de Cristo, se estabelecem 
as outras coisas. Ele preside a Eucaristia, por si mesmo ou por seus ministros. 
Ele anuncia o evangelho, de tal modo que o povo tenha todos aqueles dons de 
Cristo, que o faz viver na união e na caridade.

2.5 – Fala o Concílio
Depois disto podemos entender o que o Concílio diz a respeito da diocese:
“Diocese é a porção do povo de Deus confiada a um bispo, para que a pa-

storeie em colaboração com o presbitério, de tal modo que, unida a seu pastor e 
por ele congregada no Espírito Santo mediante o Evangelho e a Eucaristia, con-
stitua uma Igreja particular, na qual verdadeiramente está e opera a Una Santa 
Católica e Apostólica Igreja de Cristo.” (CD. 11).

Por isso se diz que a diocese é a presença da Igreja entre nós, encarnada em 
nosso meio. Agora que somos diocese, cabe-nos realizar entre nós aquela união, 
aqui, em torno de Cristo, união que ele quis estabelecer com todos os homens, 
portanto conosco também, aqui em Erexim.

Questões para aprofundamento 
1 - O que é a Igreja de Cristo?
2 - Por que se diz que a diocese é a Igreja local?
3 - Por que não é exato dizer que as dioceses são subdivisões da Igreja?

3 – O BISPO NA DIOCESE
Quando perguntávamos pela criação da nossa diocese, junto queríamos 

saber qual o bispo que seria indicado. Com razão, porque não podemos pensar 
em diocese sem pensar em bispo.

Agora sabemos quem é o nosso bispo. Na pessoa de Dom João Hoffmann, 
a diocese de Erexim tem o seu primeiro pastor. Queremos recebê-lo como o 
enviado de Cristo. Sabemos que ele é um homem como nós. Mas não são suas 
qualidades ou defeitos que o fazem bispo. Ele é bispo pela missão que recebeu 
de Cristo.

3.1 – O bispo é o apóstolo
Os bispos são os apóstolos em nossos dias. Apóstolo significa “enviado”. En-

viado por Cristo. Recebendo o bispo estamos recebendo aquele que Cristo nos en-
via. Na verdade, é como se recebêssemos o próprio Cristo. Pois ele disse aos apósto-
los: “quem vos ouve a mim ouve, quem vos recebe a mim recebe”. (Mt 10.40).
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3.2 – A mesma missão de Cristo
O bispo é o enviado de Cristo. Mas um enviado que possue a mesma 

missão. “ Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós” (Jo 20,21). Por isto 
que é por excelência através do bispo que Cristo estará na diocese.

Explicando esta verdade, o Concílio afirma que os bispos receberam a 
mesma consagração e missão de Cristo: “Cristo, a quem o Pai santificou e envi-
ou ao mundo, fez os bispos participantes de sua consagração e missão, através 
dos apóstolos, de quem são sucessores”. (Lg. 28)

É interessante notar como Cristo foi simples ao pensar a sua Igreja. Ele 
confiou sua missão aos apóstolos. De tal modo que onde houver um apóstolo – 
um bispo – aí a comunidade dos fiéis se sente completa, se realiza como Igreja, 
nada lhe faltando para ser aquele Corpo, unificado pela Cabeça que é Cristo.

3.3 – A missão do bispo
Cristo veio trazer o Evangelho da Salvação. E realizou esta salvação pela 

sua vida.
O bispo também tem por missão primeira anunciar o Evangelho. Está 

ao seu encargo fazer com que se mantenha viva a mensagem salvífica entre os 
homens de sua diocese. Ele anima os cristãos a darem testemunho deste mesmo 
Evangelho.

Ele realiza a salvação de Cristo, tornando-a presente pelo anúncio do 
Evangelho e celebrando-a de modo real pelos sacramentos. Ele recebeu a missão 
de santificar. A riqueza dos sacramentos se comunica a partir do bispo. Direta 
ou indiretamente os sacramentos se ligam ao bispo. Mesmo quando é um padre 
que celebra a missa, isto é, congrega a comunidade em torno de Cristo, é em 
consonância com o bispo que ele age. A reunião estaria completa se lá estivesse 
o bispo presidindo em nome de Cristo.

O bispo é também o pastor da diocese. É ele que anima, unifica e governa 
o povo de Deus.

3.4 – Um irmão como nós
O bispo, sendo isto tudo na comunidade diocesana, não deixa, ao mesmo 

tempo, de ser um cristão, como todos os outros. Ele também precisa do mesmo 
Evangelho e da mesma salvação, que foi encarregado de levar aos outros.

Quem experimentou isto muito bem foi um grande bispo, Santo Agostinho. 
Falando aos seus diocesanos lhes disse: “Para vós eu sou bispo, convosco sou 
cristão. Aquilo é um peso que me atemoriza, isto é uma graça que me conforta”.



- 44 -

Portanto, no bispo, nós encontramos um irmão nossa na fé que deve ser 
recebido com caridade fraternal, sobretudo porque além de irmão, é portador 
para nós da mensagem e da salvação de Cristo.

Questões de aprofundamento
1 - Que esperamos nós do Bispo?
2 - Qual a verdadeira missão do Bispo na diocese?
3 - Como devemos considerar o bispo?

4 -  UMA DIOCESE NOSSA
Quando D. Ivo Lorscheiter, atual Secretário nacional da CNBB, esteve 

dando entre nós algumas palestras sobre o que ele entendia por diocese, o que 
mais chamou a atenção de todos foi ter ele dito que cada diocese precisa ser 
original, e não simplesmente imitar as outras. 

Portanto, a diocese de Erexim precisa ser nova não só porque antes não ex-
istia, mas também porque não existirá nenhuma igual. Não existe uma moldura 
oficial para diocese, dentro da qual todas precisam se enquadrar. De novo pre-
cisamos nos recordar que a Igreja não é uma organização que enquadra e bitola 
as comunidades humanas. Mas a Igreja deve antes ser concebida como a união 
existencial dos homens em torno de Cristo, que exige sim dos seus membros 
uma purificação interna e os chama para a fé e os impele para a caridade, mas 
que os aceita na múltipla variedade de suas condições.  Não precisamos nos tor-
nar todos iguais para sermos cristãos. Consequentemente as comunidades cristãs 
podem ser tão diversas, quanta é a diversidade que existe no mundo.

Por isto que a Diocese de Erexim será a diocese nossa, daqui, com os nos-
sos problemas e com a maneira nossa de enfrenta-los, com as nossas característi-
cas, nossa história, nossas realizações e nossos tropeços.

4.1 – Conservar nossos valores 
Esta maneira de considerar a diocese é bem mais simpática. Não precis-

amos deixar de sermos o que somos para nos tornarmos diocese. E existem em 
verdade bons valores próprios de nossa cidade e de nossa região que devemos 
cuidar de conservar. A nossa região possuem um espírito comunitário e jovial, 
que encanta muitos que aqui chegam, e que certamente deve se constituir numa 
das principais notas que nos distinguirão como diocese que sabe fazer seus 
próprios caminhos.
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4.2 – Os fundamentos
Esta concepção de diocese está fundamentada em poderosas ideias bási-

cas.  A primeira delas é a verdade central do cristianismo: a encarnação. Deus se 
encarnou no homem. Ele veio sim dar um novo destino ao homem, mas assum-
iu-o assim como ele é.

Agora igualmente a Igreja congrega os homens em torno do Deus encar-
nado, mas também ela os assume assim como são. São os homens concretos, de 
cada lugar, na sua imensa variedade, que a Igreja une em torno de Cristo. De tal 
modo que daí resultam comunidades diversas, dioceses muito diferentes espal-
hadas pelo mundo. 

A Igreja, unindo os homens, não tem a missão de nivelá-los dentro dos 
limites estreitos de uma mesma cultura ou de uma mesma expressão de vida. Ela 
é católica não porque uniformemente em todo o mundo, mas porque assume em 
si toda a diversidade dos homens. Ela se encarna em todas as ricas expressões 
da vivência humana. Ela estabelece assim no mundo uma grande unidade, mas 
não uma uniformidade. Um dos maiores equívocos históricos da Igreja foi ex-
atamente insistir demais na uniformidade exterior, a ponto de quase sufocar ex-
pressões autênticas de vivência cristã, que se manifestavam na maneira diferente 
de como se costumava ver em Roma. 

4.3 – As consequências
Disto resulta que em nossa diocese teremos muito campo para iniciativas 

locais. É bom advertir que isto é muito mais exigente e difícil. É fácil copiar as 
coisas como os outros as costumam fazer. Mas pensar a própria realidade, e em 
função dela encontrar as soluções adequadas, isto exige muito mais. Mas é o 
caminho da autenticidade.

Diocese vai significar para nós uma contínua busca, uma inacabada encar-
nação do nosso cristianismo nas situações que iremos vivendo. Iremos fazendo 
nossa diocese na medida em que levaremos a presença da Igreja em todos os 
lugares e em todos os setores da nossa vida aqui no Alto Uruguai.

Isto não significa que a Igreja vai invadir tudo. A presença da Igreja não é para 
competir com ninguém, mas para trazer a todas as coisas a complementação cristã, 
de que todas necessitam e que lhes dá um sentido mais completo e verdadeiro. 

É a partir de nossa realidade que a diocese de Erexim vai se configurar. A 
organização que se precisará fazer será em função da realidade. Trazer a diocese 
para Erexim não significa enquadrar a nossa realidade dentro de moldes prees-
tabelecidos, não significa que a nossa região vai perder sua personalidade, mas 
quer dizer que a Igreja de Cristo vai se encarnar na realidade que nos é própria.
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Portanto, temos pela frente uma diocese a construir, uma Igreja a encarnar 
em nossa vida.

Questões para aprofundamento
1 - Em que sentido nossa diocese será diferente das outras?
2 - Como vamos encontrar os caminhos próprios da nossa diocese?
3 - A diocese já está feita, ou precisamos construí-la constantemente?

5 – AS FORÇAS VIVAS DA DIOCESE
Quando, num artigo anterior, falamos do bispo, ficou ressaltada a im-

portância decisiva que ele tem na diocese. É a partir dele que a diocese se con-
strói, que se edifica a comunidade diocesana. No dizer de S. Paulo, o bispo é 
“coluna e fundamento da Igreja”.

5.1 – A responsabilidade de todos
Mas erraria muito quem daí tirasse a conclusão que basta o bispo para se 

fazer diocese. De modo algum. A Igreja é uma comunidade viva, onde funda-
mentalmente todos os membros tem a mesma importância. Antes de haver dis-
tinção de tarefas, de carismas, há na Igreja igualdade de todos na mesma digni-
dade de cristãos. Quando alguém é feito cristão, é feito membro responsável por 
sua comunidade. A Igreja é uma comunhão de pessoas. Uma diocese não pode 
ser concebida assim à maneira de uma tropa, onde basta um bom tropeiro para 
que todos sigam adiante. Não. Aí cada um de nós é indispensável, e os limites da 
diocese passam pela colaboração de cada qual dos seus membros.

É desta responsabilidade fundamental de todos – sejam leigos, religiosos, 
diáconos ou presbíteros – que irão tomar corpo as diversas atividades dentro da 
diocese. Muito diversas, porque haverá trabalho para todos os que quiserem e se 
sentirem chamados a colaborar. Vamos ver algumas.

5.2 - Testemunhar a fé
Há em primeiro lugar uma tarefa vasta, que pode tomar muitas formas, 

e que diz respeito a todos. Trata-se de testemunhar a fé às novas gerações, de 
impregnar de mentalidade cristã não só as gerações novas, mas todos os ambi-
entes que vivemos.  Isto é o fundamental. Cabe a todos os cristãos manter viva a 
chama da fé e leva-la adiante. A evangelização é sempre o primeiro passo a ser 
dado. E não tanto nas palavras, mas sobretudo pelo testemunho. Isto faz pensar 
nas famílias, onde os pais devem se sentir apóstolos enviados junto a seus filhos.  
Outros que precisam sentir esta responsabilidade são os educadores, os profes-
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sores de nossas escolas e colégios. A comissão diocesana de catequese terá um 
vasto trabalho a fazer junto ao professorado.

5.3 - Os leigos
Quanto aos leigos, somente eles poderão fazer com que a Igreja se encarne 

de fato em todos os setores de nossa vida. Isto é tema de um capítulo especial em 
nossas considerações sobre a diocese.

5.4 - Os presbíteros
Uma diocese precisa ter também os seus presbíteros próprios, os seus pa-

dres. Hoje em dia é tão suado para se formar um padre. Será que os caminhos 
adotados são os melhores? A formação de presbíteros em qualidade e número 
suficientes é um dos maiores desafios que a Igreja enfrenta, e que nós também 
precisamos resolver. E não se pensa que o problema fica resolvido confinando-o 
nos seminários. A formação de presbíteros para as comunidades interessa direta-
mente a elas, e precisa ser por elas assumida. Que as comunidades providenciem 
os seus padres. Pode parecer uma linguagem estranha, mas se queremos camin-
har para um cristianismo consciente e adultos é por aí que se vai.

5.5 - Outros ministérios
Um problema, que nossa diocese terá que enfrentar com decisão, é a de re-

distribuição dos ministérios. Muitas das tarefas que atualmente os padres fazem, 
poderão ser assumidas por outras pessoas. Quantas pequenas comunidades, 
quantas capelas do interior se reúnem e mal sabem rezar o terço. Poderiam em 
muito ser dinamizadas com a leitura da Bíblia sob a coordenação de um diácono, 
e mesmo com a distribuição da Eucaristia. Temos sorte em que a nossa diocese 
começa num tempo em que se abrem tantas novas perspectivas.

5.6 - Os religiosos
Uma diocese, para ser tal, precisa espalhar em si mesma toda a riqueza da 

Igreja. Entre os seus membros ela precisa contar também com aqueles que por 
vocação se sentem chamados a testemunhar o Cristo de maneira toda especial, 
de tal modo que está renovada consagração tenha consequências muito práticas 
em sua vida. São os religiosos. É um outro belo desafio, numa época que em 
quase todas as congregações parece que as vocações estão sumindo. Ou será 
preciso encontrar, para o nosso tempo e para a nossa diocese, novas formas de 
vida religiosa?

 5.7 - A organização diocesana
Além de tudo isto, a diocese precisa ter sua organização concreta, com sua 

cúria, suas casas e edifícios. Como já foi dito, a organização está em função da 
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realidade diocesana. Quem não a compreende é porque não percebe que há uma 
realidade que a exige. Então é claro que a diocese vai nos exigir também cooper-
ação material, financeira, para manter os serviços a ela necessários.

Refletindo em tudo isto, podemos nos aperceber melhor do que significa 
para nós a diocese.

Questões para aprofundamento
1 - Quais são as tarefas mais importantes de nossa diocese?
2 - Em qual delas mais podemos trabalhar, concretamente, cada um?
3 - Precisamos que alguém nos indique essas tarefas, ou como cristãos 

devemos procura-las e assumi-las?

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 de-

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

Neste âmbito, são particularmente louváveis as iniciativas que procur-
am 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, 
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 no-
vas 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 “arquitetu-
ra” 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 vaci-
nas, 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 financia-
mento externo, através de uma nova emissão de Direitos de Saque Especiais, 
convidando a uma maior solidariedade entre os países, que permita que os fun-
dos 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 mel-
hores 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.
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Desejando o melhor êxito à 27ª Conferência Ibero-Americana, asse-
guro-vos a minha oração para que este encontro seja frutuoso, e invoco abun-
dantes Bênçãos divinas sobre todos os participantes e os povos que eles repre-
sentam.

Vaticano, 21 de abril de 2021
Francisco

SANTA MISSA NA SOLENIDADE DE PENTECOSTES
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO

Basílica de São Pedro, domingo, 23 de maio de 2021
«Virá o Paráclito, que Eu vos hei de enviar da parte do Pai» (cf. Jo 15, 

26). Com estas palavras, Jesus promete aos discípulos o Espírito Santo, o dom 
supremo, o dom dos dons; e fala do Espírito, usando uma palavra particular, 
misteriosa: Paráclito. Debrucemo-nos hoje sobre esta palavra, que não é fácil de 
traduzir pois encerra vários significados. Substancialmente, Paráclito significa 
duas coisas: Consolador e Advogado.

1. O Paráclito é o Consolador. Todos nós, especialmente em momentos 
difíceis como este que estamos a atravessar devido à pandemia, procuramos 
consolações. Muitas vezes, porém, recorremos só a consolações terrenas, que 
depressa se extinguem, são consolações momentâneas. Hoje Jesus oferece-nos 
a consolação do Céu, o Espírito, o «Consolador perfeito» (Sequência). Qual é 
a diferença? As consolações do mundo são como os anestésicos: oferecem um 
alívio momentâneo, mas não curam o mal profundo que temos dentro. Insensibi-
lizam, distraem, mas não curam pela raiz. Agem à superfície, ao nível dos senti-
dos, dificilmente ao nível do coração. Com efeito, só dá paz ao coração quem nos 
faz sentir amados tal como somos. E o Espírito Santo, o amor de Deus, faz isso: 
como Espírito que é, age no nosso espírito, desce ao mais íntimo de nós mesmos. 
visita «o íntimo do coração», pois é «das almas hóspede amável» (ibid.). É a 
ternura de Deus em pessoa, que não nos deixa sozinhos; e o facto de estar com 
quem vive sozinho, já é consolar.

Irmã, irmão, se sentes o negrume da solidão, se trazes dentro um peso que 
sufoca a esperança, se tens no coração uma ferida que queima, se não encontras 
a via de saída, abre-te ao Espírito. Como dizia São Boaventura, «onde houver 
maior tribulação, Ele leva maior consolação. Não faz como o mundo, que na 
prosperidade consola e adula, mas na adversidade troça e condena» (Sermão na 
Oitava da Ascensão). Assim faz o mundo, assim faz sobretudo o espírito malig-
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no, o diabo: primeiro, lisonjeia-nos e faz-nos sentir invencíveis – as lisonjas do 
diabo, que fazem crescer a vaidade –, depois atira-nos ao chão e faz-nos sentir 
errados: joga connosco. Faz todo o possível por nos derrubar, enquanto o Espíri-
to do Ressuscitado nos quer levantar. Olhemos os Apóstolos: estavam sozinhos 
naquela manhã, estavam sozinhos e perdidos, com as portas fechadas pelo medo; 
viviam no temor, tendo diante dos olhos todas as suas fragilidades e fracassos, 
os seus pecados: tinham renegado Jesus Cristo. Os anos transcorridos com Jesus 
não conseguiram mudá-los, continuavam a ser os mesmos. Depois, recebem o 
Espírito e tudo muda: os problemas e defeitos permanecem os mesmos, mas 
eles já não os temem porque não temem sequer quem pretende fazer-lhes mal. 
Sentem-se intimamente consolados, e querem fazer transbordar a consolação 
de Deus. Antes eram medrosos, agora só têm medo de não testemunhar o amor 
recebido. Jesus profetizara-o: o Espírito «dará testemunho a meu favor. E vós 
também haveis de dar testemunho» (Jo 15, 26-27).

Avancemos um passo. Também nós somos chamados a dar testemunho 
no Espírito Santo, a tornar-nos paráclitos, isto é consoladores. Sim, o Espírito 
pede-nos para darmos corpo à sua consolação. E como podemos fazê-lo? Não 
fazendo grandes discursos, mas aproximando-nos das pessoas; não com palavras 
empoladas, mas com a oração e a proximidade. Lembremo-nos de que a proxi-
midade, a compaixão e a ternura são o estilo de Deus, sempre. O Paráclito diz à 
Igreja que hoje é o tempo da consolação. É o tempo do anúncio feliz do Evangel-
ho, mais do que do combate ao paganismo. É o tempo para levar a alegria do 
Ressuscitado, não para nos lamentarmos do drama da secularização. É o tempo 
para derramar amor sobre o mundo, sem abraçar o mundanismo. É o tempo para 
testemunhar a misericórdia, mais do que para inculcar regras e normas. É o tem-
po do Paráclito! É o tempo da liberdade do coração, no Paráclito.

2. Depois, o Paráclito é o Advogado. No contexto histórico de Jesus, o 
advogado não exercia as suas funções como hoje: em vez de falar pelo acusado, 
costumava ficar junto dele sugerindo-lhe ao ouvido os argumentos para se de-
fender. Assim faz o Paráclito, «o Espírito da verdade» (Jo 15, 26), que não nos 
substitui, mas defende-nos das falsidades do mal, inspirando-nos pensamentos 
e sentimentos. Fá-lo com delicadeza, sem nos forçar: propõe, não Se impõe. O 
espírito da falsidade, o maligno, faz o contrário: procura constranger-nos, quer 
fazer-nos acreditar que somos sempre obrigados a ceder às más sugestões e aos 
impulsos dos vícios. Esforcemo-nos então por acolher três sugestões típicas do 
Paráclito, do nosso Advogado. São três antídotos basilares contra três tentações 
atualmente muito difusas.
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O primeiro conselho do Espírito Santo é: «Vive no presente»; no presente, 
não no passado nem no futuro. O Paráclito afirma o primado do hoje, contra a 
tentação de fazer-se paralisar pelas amarguras e nostalgias do passado, ou de fo-
car-se nas incertezas do amanhã e deixar-se obcecar pelos temores do futuro. O 
Espírito lembra-nos a graça do presente. Não há tempo melhor para nós: agora e 
aqui onde estamos é o único e irrepetível momento para fazer bem, fazer da vida 
uma dádiva. Vivamos no presente!

Depois o Paráclito aconselha: «Procura o todo». O todo, não a parte. O Es-
pírito não molda indivíduos fechados, mas funde-nos como Igreja na multiforme 
variedade dos carismas, numa unidade que nunca é uniformidade. O Paráclito 
afirma o primado do todo. É no todo, na comunidade que o Espírito gosta de agir 
e inovar. Olhemos para os Apóstolos. Eram muito diferentes entre eles: por ex-
emplo, havia Mateus, um publicano que colaborara com os Romanos, e Simão, 
chamado o Zelote, que a eles se opunha. Tinham ideias políticas opostas, visões 
do mundo diferentes. Mas, quando recebem o Espírito, aprendem a dar o prima-
do não aos seus pontos de vista humanos, mas ao todo de Deus. Hoje, se dermos 
ouvidos ao Espírito, deixaremos de nos focar em conservadores e progressistas, 
tradicionalistas e inovadores, de direita e de esquerda; se fossem estes os critéri-
os, significava que na Igreja se esquecia o Espírito. O Paráclito impele à unidade, 
à concórdia, à harmonia das diversidades. Faz-nos sentir parte do mesmo Corpo, 
irmãos e irmãs entre nós. Procuremos o todo! E o inimigo quer que a diversidade 
se transforme em oposição e por isso faz com que se torne ideologia. Devemos 
dizer «não» às ideologias, «sim» ao todo.

Por fim, o terceiro grande conselho: «Coloca Deus antes do teu eu». Está 
aqui o passo decisivo da vida espiritual, que não é uma coleção de méritos e 
obras nossas, mas humilde acolhimento de Deus. O Paráclito afirma o primado 
da graça. Só deixaremos espaço ao Senhor, se nos esvaziarmos de nós mesmos; 
só nos encontramos a nós mesmos, se nos entregamos a Ele; só como pobres em 
espírito é que nos tornamos ricos de Espírito Santo. Isto vale também para a Igre-
ja. Com as nossas forças, não salvamos ninguém, nem sequer a nós mesmos. Se 
estiverem em primeiro lugar os nossos projetos, as nossas estruturas e os nossos 
planos de reforma, então decairemos no funcionalismo, no pragmatismo, no hor-
izontalismo e não produziremos fruto. Os «ismos» são ideologias que dividem, 
que separam. A Igreja não é uma organização humana – é humana, mas não é 
apenas uma organização humana –, a Igreja é o templo do Espírito Santo. Jesus 
trouxe o fogo do Espírito à terra, e a Igreja reforma-se com a unção, a gratuidade 
da unção da graça, com a força da oração, com a alegria da missão, com a beleza 
desarmante da pobreza. Coloquemos Deus em primeiro lugar!
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Espírito Santo, Espírito Paráclito, consolai os nossos corações. Fazei-nos 
missionários da vossa consolação, paráclitos de misericórdia para o mundo. Ó 
nosso Advogado, suave Sugeridor da alma, tornai-nos testemunhas do hoje de 
Deus, profetas de unidade para a Igreja e a humanidade, apóstolos apoiados na 
vossa graça, que tudo cria e tudo renova. Amém. (Fonte: Vatican the Holy See, 
23/5/2021)

SANTA MISSA NA SOLENIDADE DO SANTÍSSIMO
CORPO E SANGUE DE CRISTO

HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Basílica de São Pedro, domingo, 6 de junho de 2021

Jesus manda aos seus discípulos que vão preparar o lugar para celebrar a 
ceia pascal. Foram eles que perguntaram: Mestre, «onde queres que façamos os 
preparativos para comeres a Páscoa?» (Mc 14, 12). Enquanto contemplamos e 
adoramos a presença do Senhor no Pão Eucarístico, somos chamados também nós 
a interrogar-nos: Em que «lugar» queremos preparar a Páscoa do Senhor? Quais 
são os «lugares» da nossa vida onde Deus nos pede para O hospedarmos? Gostaria 
de responder a estas perguntas fixando-me em três imagens do Evangelho que 
acabamos de ouvir (Mc 14, 12-16.22-26).

A primeira é a imagem do homem que traz um cântaro de água (cf. 14, 13), 
um detalhe que pareceria supérfluo. Mas aquele homem, completamente anónimo, 
serve de guia para os discípulos à procura do lugar que depois receberá o nome de 
Cenáculo. E o cântaro de água é o sinal de reconhecimento: um sinal que faz pensar 
na humanidade sedenta, sempre à procura duma fonte de água que lhe mitigue a 
sede e a restaure. Todos nós caminhamos na vida com um cântaro na mão: todos e 
cada um de nós tem sede de amor, de alegria, duma vida bem sucedida num mundo 
mais humano. E, para esta sede, não basta a água das coisas mundanas, pois trata-se 
duma sede mais profunda que só Deus pode satisfazer.

Prossigamos com o mesmo «sinal» simbólico... Jesus diz aos seus discípulos 
que, aonde um homem com o cântaro de água os levar, lá poder-se-á celebrar a 
Ceia da Páscoa. Portanto, para celebrarmos a Eucaristia, é preciso antes de mais 
nada reconhecer a nossa própria sede de Deus: sentir-nos carecidos d’Ele, desejar 
a sua presença e o seu amor, estar conscientes de que sozinhos não o conseguimos, 
mas precisamos dum Alimento e duma Bebida de vida eterna que nos sustentem no 
caminho. Podemos dizer que o drama atual é que muitas vezes se exauriu a sede. 
Apagaram-se as perguntas sobre Deus, afrouxou o anseio por Ele, rareiam cada vez 
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mais os perscrutadores de Deus. Deus deixou de atrair, porque já não nos damos 
conta da nossa sede profunda. Pois só onde houver um homem ou uma mulher 
com o cântaro para a água – pensemos, por exemplo, na Samaritana (cf. Jo 4, 5-30) 
– é que Se pode revelar o Senhor como Aquele que dá a vida nova, que nutre de 
esperança fidedigna os nossos sonhos e aspirações, como uma presença de amor que 
dá sentido e direção à nossa peregrinação terrena. Como já se disse, é aquele homem 
com o cântaro que leva os discípulos à sala onde Jesus instituirá a Eucaristia. É a 
sede de Deus que nos leva ao altar. Se faltar a sede, as nossas celebrações tornam-
se áridas. Deste modo, também como Igreja, não nos podemos contentar com o 
grupinho daqueles que habitualmente se reúnem para celebrar a Eucaristia; devemos 
ir pela cidade, encontrar as pessoas, aprender a reconhecer e despertar a sede de 
Deus e o anseio do Evangelho.

A segunda imagem é a da grande sala no andar de cima (cf. 14, 15). É lá 
que Jesus e os seus farão a ceia pascal e esta sala encontra-se na casa duma pessoa 
que os hospeda. Dizia o padre Primo Mazzolari: «Eis que um homem sem nome, 
o patrão de casa, Lhe empresta a sua sala mais linda. (…) Deu o que tinha de mais 
sublime, porque à volta do grande sacramento é necessário que tudo seja grande: 
sala e coração, palavras e gestos» (La Pasqua, La Locusta 1964, 46-48).

Uma sala grande para um pequeno bocado de pão. Deus faz-Se pequeno 
como um bocado de pão e, por isso mesmo, é preciso um coração grande para O 
poder reconhecer, adorar e acolher. A presença de Deus é tão humilde, escondida, 
por vezes invisível, que precisa dum coração preparado, desperto e acolhedor para 
ser reconhecida. Ao contrário, se em vez duma grande sala, o nosso coração se 
assemelhar mais a um reposteiro onde conservamos tristemente as coisas velhas; se 
ele se assemelhar a um sótão para onde já há muito mandamos o nosso entusiasmo 
e os nossos sonhos; se ele se assemelhar a um quarto acanhado, um quarto escuro, 
porque vivemos apenas de nós mesmos, dos nossos problemas e amarguras, então 
será impossível reconhecer esta presença silenciosa e humilde de Deus. Serve uma 
sala grande. É preciso alargar o coração. Precisamos de sair do pequeno quarto do 
nosso eu e entrar no grande espaço do deslumbramento e da adoração. E há muita 
falta disso! Falta-nos isso em muitos passos que damos para nos encontrar, reunir, 
pensar em conjunto a pastoral... Mas se faltar isso, se faltar o deslumbramento e a 
adoração, não há caminho que nos leve ao Senhor. Nem haverá o Sínodo; não haverá 
nada. Este é o procedimento diante da Eucaristia, disto precisamos: a adoração. A 
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própria Igreja deve ser uma sala grande. Não um círculo restrito e fechado, mas uma 
Comunidade com os braços abertos, acolhedora para com todos. Perguntemo-nos: 
Quando se aproxima alguém que está ferido, que errou, que segue um percurso 
diferente de vida, a Igreja, esta Igreja é uma sala grande para o acolher e levar à 
alegria do encontro com Cristo? A Eucaristia quer alimentar quem se sente cansado 
e faminto ao longo do caminho; não nos esqueçamos disto! A Igreja dos perfeitos 
e dos puros é um quarto onde não há lugar para ninguém; pelo contrário, a Igreja 
das portas abertas, que faz festa ao redor de Cristo, é uma sala grande onde todos – 
todos, justos e pecadores – podem entrar. 

Por fim, a terceira imagem, a imagem de Jesus que parte o Pão. É o gesto 
eucarístico por excelência, o gesto identificador da nossa fé, o lugar do nosso 
encontro com o Senhor que Se oferece a fim de nos fazer renascer para uma vida 
nova. Também este gesto é desconcertante: até então imolavam-se cordeiros para se 
oferecer em sacrifício a Deus, agora é Jesus que Se faz cordeiro e imola para nos 
dar a vida. Na Eucaristia, contemplamos e adoramos o Deus do amor. É o Senhor 
que não divide ninguém, mas divide-Se a Si mesmo. É o Senhor que não exige 
sacrifícios, mas sacrifica-Se a Si mesmo. É o Senhor que não pede nada, mas dá 
tudo. Para celebrar e viver a Eucaristia, também nós somos chamados a viver este 
amor. Porque não podes partir o Pão do domingo, se o teu coração estiver fechado 
aos irmãos. Não podes comer este Pão, se não deres o pão aos famintos. Não podes 
partilhar deste Pão, se não partilhas os sofrimentos de quem passa necessidade. 
No fim de tudo, inclusive das nossas solenes liturgias eucarísticas, restará apenas o 
amor. E, já desde agora, as nossas Eucaristias transformam o mundo, na medida em 
que nós mesmos nos deixamos transformar tornando-nos pão partido para os outros.

Irmãos e irmãs, também hoje, onde vamos «preparar a ceia do Senhor»? A 
procissão com o Santíssimo Sacramento – caraterística da festa do Corpo de Deus, 
mas que de momento ainda não podemos realizar – lembra-nos que somos chamados 
a sair levando Jesus. Sair com entusiasmo, levando Cristo àqueles que encontramos 
na vida quotidiana. Tornemo-nos uma Igreja com o cântaro na mão, que desperta a 
sede e leva a água. Abramos amorosamente o coração, para sermos a sala espaçosa 
e acolhedora onde todos possam entrar para encontrar o Senhor. Repartamos a 
nossa vida na compaixão e na solidariedade, para que o mundo veja, através de 
nós, a grandeza do amor de Deus. E então o Senhor virá, surpreender-nos-á de novo 
fazendo-Se ainda alimento para a vida do mundo. E saciar-nos-á para sempre, até ao 
dia em que, no banquete do Céu, contemplaremos o seu rosto numa alegria sem fim.




