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Jubileu de ouro da Diocese de Erexim (parte final)
Como se disse no caderno das celebrações de julho e agosto, por oca-

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

Nesta edição das celebrações mensais da Palavra de Deus e no jornal 
Comunicação Diocesana deste mês de setembro, retomamos a terceira e última 
parte do referido subsídio.

6 – OS LEIGOS E A NOVA DIOCESE
Falar dos leigos numa diocese é iniciar um assunto importante. Funda-

mentalmente a nova diocese será constituída de leigos. Ela será o que os leigos 
forem. São os leigos os cristãos desta região. São eles que formam a maioria do 
povo de Deus, da Igreja de Deus que se encontra no Alto-Uruguai. Claro que 
junto com os sacerdotes e religiosos. Mas a grande maioria dos diocesanos são 
leigos. Já por aí podemos perceber o importante lugar que ocupam na diocese, 
como aliás em toda a Igreja. 

6.1 - A igual dignidade dos cristãos
Ao se pensar em cristão leigo, em primeiro lugar deve-se de uma vez por 

todas abandonar o sentido pejorativo que esta palavra pode ter em outros cam-
pos.  De fato, costumamos por exemplo dizer que alguém é leigo nalgum assun-
to, significando com isto que ele não entende bem, que está um pouco ou de todo 
“por fora” do assunto.

Ora, não é isto que se entende ao se falar em cristão leigo. A coisa mais 
errada que existe é pensar que o leigo é só um pouco cristão, ou é menos cristão 
que os outros. Não o leigo é tão cristão como o religioso ou como o padre. Um 
leigo, seja ele quem for, é tão cristão como o Papa. Entre ambos existe a mesma 
dignidade de cristãos. E se alguém duvida, veja estas palavras do Concílio: “Um 
é, pois, o povo eleito de Deus... Comum a dignidade dos membros, comum a 
graça de filhos, comum a vocação à perfeição... E ainda que alguns sejam consti-
tuídos mestres e pastores em benefício dos demais, reina, contudo, entre todos, 
verdadeira igualdade quanto à dignidade”. (LG. 32).
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6.2 - O que é o leigo
Leigo é aquele que vive seu cristianismo nas condições normais desta 

vida. É aquele que é plenamente cristão e plenamente membro da sociedade 
humana. Que leva seu cristianismo para a sua vida familiar, profissional e social. 
Que assume seus compromissos com o cristianismo e ao mesmo tempo assume 
seus compromissos com a ordem temporal. O leigo é aquele que encarna seu 
cristianismo neste mundo e neste tempo em que vivemos.

Para entender plenamente a situação do leigo, devemos nos lembrar que o 
cristianismo não afasta o homem das realidades temporais. Ao contrário, Deus 
quer que os cristãos assumam este mundo e o encaminhem segundo os princípios 
do Evangelho. Este é o trabalho propriamente dos leigos. O cristão que dedica 
sua vida para isto se chama leigo.

6.3 - A presença dos leigos
Ao se falar em Igreja, e mais concretamente ao se falar em diocese, não se 

pense só na hierarquia. Não se pense só no que vai fazer o bispo e no que vão 
fazer os padres. Mas se pense em que vamos fazer todos nós que moramos nesta 
região. Vai depender muito da atuação dos leigos, da presença dos leigos, para 
que se implante melhor este conceito mais exato de diocese. Os leigos fazem 
parte da diocese, e por sua atuação devem tomar o lugar que lhes compete. É 
de se esperar então que a nossa diocese tenha uma participação muito ativa dos 
leigos, ao nível das capelas, das escolas, das paróquias e mesmo ao nível propri-
amente diocesano. 

6.4 - O apostolado dos leigos 
Notemos, porém, que a atuação dos leigos não se restringe a colaborar com 

as iniciativas da hierarquia. Há setores em que eles devem tomar a iniciativa. 
Antes de tudo, no campo propriamente de apostolado. Quanto a isto o 

Concílio nos dá o seguinte princípio: cabe especialmente aos leigos assumir 
o apostolado onde somente através deles a Igreja pode chegar. Assim, por ex-
emplo, cabe aos trabalhadores cristãos serem apóstolos entre os trabalhadores, 
os estudantes entre os estudantes, os jornalistas na imprensa, os casais entre 
as famílias, os empresários entre os empresários, e assim por diante. Se todos 
os leigos percebessem isto, o panorama do nosso cristianismo se tornaria bem 
diferente. Teria muito mais sentido ser cristão. Seria, como de ser, uma respons-
abilidade, uma missão, um ideal a defender e a propagar. Só assim se descobre o 
valor do cristianismo. Transmitindo-o aos outros. 
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Celebração da Palavra de Deus
23º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 05.09.2021

 - O encontro pessoal com Cristo dá novo ânimo e nova condição de vida.  
 - Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
 - Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
 - 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
  Cor litúrgica: VERDE                    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                   www.diocesedeerexim.org.br
   
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 391) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar / nosso ....
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 fez os sur-

dos ouvir e os mudos falar, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: No prolongado tempo da pandemia, com o número exorbitante de mortes e 

graves sequelas em muitos dos atingidos por ela, experimentamos mais a neces-
sidade de Deus que sempre nos conforta e nos damos conta de muitas carências 
humanas e da importância da solidariedade fraterna, pois somos um só em Cristo, 
como lembra o Mês da Bíblia em seus 50 anos em nosso País, pelo qual rezamos 
de modo especial nesta semana da Pátria.  

P. (... Dia de oração pelas vocações e da partilha / ordenação episcopal de Mons. 
Cleocir Bonetti no próximo domingo na Catedral de nossa Diocese / Mês da Bí-
blia – Carta aos Gálatas – “pois todos vós sois um só em Cristo” (Gl 3,28d / Dia da 
Pátria e Grito dos Excluídos, terça-feira/ Natividade de N. Sra., quarta-feira / ...)

Pedido de perdão 
P. Por nem sempre termos a mente e o coração abertos à Palavra de Deus, em cujo mês 

estamos e que nos lembra nossa unidade em Cristo, imploremos a misericórdia 
divina, a fim de podermos participar mais dignamente desta celebração litúrgica. 

(Nº 678) S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós!
 A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 716/H) 1.  Glória a Deus nos altos céus, ....
P. OREMOS. Ó Deus de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e 

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

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 642-644).
Anim.: A Palavra de Deus, acolhida com toda disposição, nos conforta, abre nossa 

mente e nosso coração e nos faz viver bem tudo o que nos cabe realizar. 

1ª Leitura: Is 35,4-7a

Salmo: Sl 145(146)

S. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!
A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá ali-

mento aos famintos,* é o Senhor quem liberta os cativos. 
2. - O Senhor abre os olhos aos cegos,* o Senhor faz erguer-se o caído; - o Senhor 

ama aquele que é justo.* É o Senhor quem protege o estrangeiro.
3. - Ele ampara a viúva e o órfão,* mas confunde os caminhos dos maus. - O Se-

nhor reinará para sempre! Ó Sião, o teu Deus reinará* para sempre e por todos os 
séculos. 

2ª Leitura: Tg 2,1-5 
L. Leitura da Carta de São Tiago.

Evangelho: Mc 7,31-37 
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do Reino e curava seu povo do-

ente de todos os males, sua gente!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de ___________________ 
Vivemos um momento especial de nossa Igreja Diocesana, 50 anos, é jubileu! 

No ano de São José e da Família lembramos neste mês a Bíblia, a Palavra de Deus. 
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É importante termos uma Bíblia em casa, colocá-la em destaque neste mês, e mais  
importante ainda é lermos e praticarmos a mensagem que o livro Sagrado nos traz.  

A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, apresenta Jesus curando um cego de 
nascença. O encontro com Cristo abre não somente os ouvidos mas também a mente 
e o coração. No Evangelho de Marcos o homem surdo-mudo assume um significado 
simbólico: representa todas as pessoas que tem os ouvidos fechados à Palavra de 
Deus. Com seu gesto e sua Palavra, Jesus manifesta que a solidariedade realiza ma-
ravilhas. Os milagres de Jesus transformam o corpo e a alma. Tocado pelo Mestre, 
o surdo-mudo abre seus ouvidos à escuta da Palavra.

O encontro com Jesus transforma radicalmente a vida do surdo-mudo. Jesus 
abre-lhe os ouvidos e solta-lhe a língua, tornando-o capaz de comunicar, de escutar, 
de falar, de entrar em comunhão. Na história deste surdo-mudo, Marcos indica a 
missão de Jesus, que veio para abrir os ouvidos e os corações dos seres humanos, 
quer em relação à Palavra de Deus, quer em relação às pessoas. 

Aparentemente, não é o surdo-mudo que tem a iniciativa de se encontrar com 
Jesus. O surdo-mudo, acomodado a essa vida, não sente grande necessidade de abrir  
o seu coração para o encontro e para a comunhão com Deus e com os irmãos. É pre-
ciso que alguém o apresente a Jesus, que o conduza para uma vida nova de amor e de 
comunhão. É esse o papel da comunidade cristã. Os que já descobriram Jesus, que 
se deixaram transformar pela sua Palavra, devem dar testemunho dessa experiência 
e desafiar outros irmãos para o encontro libertador com Jesus.

É importante perceber que para fazer o milagre, Jesus afasta-se da multidão 
com o doente. Jesus lhe dá uma atenção especial, não quer dar espetáculo. As curas 
que Jesus fazia, além de aliviar e tirar o sofrimento, tinham a finalidade de reforçar 
a fé em sua missão divina.

Jesus nos chama atenção pelas vezes, que nós também somos surdos diante 
dos apelos da Palavra de Deus e diante dos mais necessitados que clamam por nossa 
ajuda. Também nos lembra que devemos colocar nossa voz, nossa palavra a serviço 
do Reino de Deus. Que tenhamos sempre nosso coração aberto para hospedar a Pa-
lavra de Deus que vem nos trazer luz para nosso caminhar. Rezemos e lembremos 
de todos os leigos e leigas e sua missão de ser sal e luz do mundo. Que encontrem 
sempre na Palavra Divina inspiração para seu agir. 

Sejamos todos instrumentos nas mãos de Deus, pois Ele quer contar com cada 
um de nós para continuar realizando muitos sinais de vida e de esperança. Que o 
Bom Deus vos proteja e abençoe, proteja e abençoe nosso Brasil lembrando a Sema-
na da Pátria!  Um abraço fraterno a todos!

Monsenhor Cleocir Bonetti
Bispo eleito de Caçador, SC
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor...

Oração dos fiéis
P. Pessoas amigas do surdo e que não falava direito intercederam por ele junto a Jesus. 

Através das preces, façamos nossa intercessão a Deus por pessoas e realidades diversas.  
A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica.
 1. Para que a Igreja, pela catequese de iniciação à vida cristã, pela liturgia, pelos 

meios de comunicação e outros, transmita com vigor vossa Palavra, luz para nosso 
caminho, nós vos pedimos:

2. Para sermos sempre solícitos com as pessoas portadoras de alguma deficiência, 
promovendo sua integração social, nós vos pedimos. 

3. Para que não faltem agentes e recursos para as entidades que trabalham pelo bem-
-estar de pessoas com deficiências, nós vos pedimos. 

4. Para que Monsenhor Cleocir Bonetti, a ser ordenado Bispo no próximo domingo 
na Catedral de nossa Diocese, em seu ano jubilar de ouro, possa realizar fecundo 
ministério episcopal, nós vos pedimos.

5. Para que a Diocese de Caçador, para a qual Mons. Cleocir Bonetti foi nomeado Bispo, 
tenha novo impulso evangelizador com o pastor que o Papa lhe envia, nós vos pedimos.

6. Para que nossa Diocese, com a nomeação de mais um de seus padres para Bispo, 
tenha muitas outras vocações para o ministério ordenado, nós pedimos. 

7. ...
P. Na motivação vocacional da ordenação de um novo bispo em nossa Diocese, 

rezemos:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

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

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus o cuidado solícito prestado às pessoas com deficiên-

cias por suas famílias e por entidades que as congregam.
A. (Nº 461) Ref. Quem disse que não somos... 
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por este rito 

de oferta render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação 
nesta celebração litúrgica reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, 
Senhor nosso.

A. Amém. 
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Louvação 
D. Manifestemos nossa alegria no Senhor, nosso Deus.
A. Ele sempre está conosco.
D. Elevemos a Ele o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque, pela paixão e morte 

de Cruz, fizestes vosso Filho chegar à glória da ressurreição e o colocastes à vossa 
direita, mas também porque continua andando conosco, como caminho que nos 
conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente 

as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso 
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora 

no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.

A. A vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confian-

tes como o Senhor Jesus nos ensinou (ministro busca o Santíssimo):
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
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A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para termos os mesmos gestos e as mesmas palavras de Jesus com os irmãos 

e irmãs, Ele nos alimenta com o Pão do Céu. Assim revigorados, poderemos fazer 
bem o que realizarmos. 

A. (Nº 528) 1. Novamente nos unimos nesta ceia ...
P. OREMOS. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da 

vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, 
viver com Ele para sempre. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro da 
Diocese de Erexim; ordenação episcopal do novo Bispo de Caçador, SC, no pró-
ximo domingo na Catedral Diocesana de Erexim, Mons. Cleocir Bonetti; o nosso 
País, pelo Dia da Pátria, terça-feira....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: À luz do Evangelho desta celebração, procuremos ter igual solicitude dos 

amigos do surdo e gago que o levaram a Jesus e a mesma atenção dele com o 
mesmo. 

A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, Sejam luminosas vossas 
mãos e mentes. /:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor Jesus que fez bem todas as coisas nos preserve de todos os males, cure 

os doentes e nos ajude a viver o espírito de serviço solidário a todos os que neces-
sitam de cuidado especial. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho 
e Espírito Santo.  

A. Amém. 
P. Anunciai a todos que o Senhor faz tudo bem; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Terça-feira, Dia da Pátria – Grito dos Excluídos. 
- Quarta-feira – Natividade de Nossa Senhora.
- Sexta-feira – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
- Sábado, reunião da equipe de Pastoral Vocacional, em Itatiba.
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- Domingo – 24º DTC-B – 16h, na Catedral São José, ordenação episcopal de Mons. 
Cleocir Bonetti, Bispo eleito de Caçador, SC; festa das capelinhas na sede paro-
quial Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

Leituras da semana:
dia 06, 2ªf: Cl 1,24-2,3; Sl 61(62); Lc 6,6-11; dia 07, 3ªf: Cl 2,6-15; Sl 144(145); Lc 

6,12-19; dia 08, 4ªf, Natividade de Nossa Senhora: Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 
70(71); Mt 1,1-16.18-23 ou mais breve 1,18-23; dia 09, 5ªf, S. Pedro Claver: Cl 3,12-
17; Sl 150,1-2.3-4.5-6(R.6); Lc 6,27-38; dia 10, 6ªf: 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15(16); Lc 
6,39-42; dia 11, sáb.: 1Tm 1,15-17; Sl 112(113); Lc 6,43-49; dia 12 dom. 24º DTC-
-B: Is 50,5-9a; Sl 114(115); Tg 2,14-18; Mc 8,27-35 (duas reações de Pedro).

Tema e lema do Mês da Bíblia 2021
– O tema é: Carta de São Paulo aos Gálatas. O lema é: “Pois todos vós sois um 

só em Cristo Jesus (Gl 3,28d). Essa pequena citação da Epístola faz parte do “Hino 
Batismal” (Gl 3,26-28), que é de uma riqueza indescritível. Ali, o Apóstolo mostrou 
que, a partir do Batismo e do revestimento de Cristo, todos são “filhos de Deus”. 
Nessa rica situação, foram superadas todas as trincheiras que impediam uma expe-
riência igualitária e livre: “não há mais judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou 
mulher”. Ele arrematou que, portanto, “todos vós sois UM só em Cristo Jesus”. 
Todas as discriminações foram abolidas por Cristo. As fronteiras foram abertas. Por 
quê? Exatamente por causa da “unidade” (um só), porque só existe um Evangelho 
(Gl 1,6-9; 2,7-8; 5,14). Quem adere à fé, batizando-se conscientemente, procura 
viver em comunidade viva e compreende que todos são iguais diante de Deus, ou 
seja, conhece a igualdade. 

O fato de estar em um mesmo nível aponta para a “unidade”. Como se veri-
ficará em toda a Carta, diversos acontecimentos ameaçavam a unidade. Paulo, no 
entanto, enfrentou todas as adversidades, justamente, por causa da “unidade em 
Cristo”. A Carta aos Gálatas mostrou incessantemente que, em Cristo, acabam todas 
as diferenças e distinções de classe, raça (etnia), nacionalidade, sexo, religião que 
separam e rompem as pessoas e a sociedade. A superação das divisões só é possível 
na “na unidade em Jesus Cristo”. Tudo gira em torno de “Jesus Cristo”, o ponto fo-
cal de toda a Carta (Texto-Base do Mês da Bíblia, Edições CNBB, Introdução, p. 9).

Acesse o site da Diocese de Erexim:
www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 24º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 12.09.2021

 - Com fé viva, reconhecer e testemunhar CRISTO como FILHO de Deus, com fidelidade até o fim
 - Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
 - Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
 - 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
   Cor litúrgica: VERDE            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 382) Senhor, se tu me chamas, eu quero .....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A paz e a misericórdia de Cristo que nos convida a segui-lo com 

fidelidade na doação da vida até a cruz, estejam convosco.  
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Nas dificuldades da vida, como este tempo prolongado de pandemia, temos 

iniciativas edificantes de solidariedade e de crescimento na unidade em Cristo, no 
qual somos todos irmãos, como nos recorda o Mês da Bíblia. Com a luz e a força 
da Palavra de Deus, fortalecemos nossa fé para seguirmos Cristo até a Cruz. 

P. (... ordenação episcopal de Mons. Cleocir Bonetti, Bispo eleito de Caçador, SC, 
na Catedral de nossa Diocese, neste domingo / 50º Mês da Bíblia – Carta aos 
Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d) / Dia Mariano 
e Vocacional no Santuário de Fátima, segunda-feira / festa da Exaltação da Santa 
Cruz e 34ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, terça-feira / Semana Farroupilha ...)

Pedido de perdão 
P. Reconhecendo que nem sempre temos a mente e o coração abertos aos apelos de 

Deus Pai, peçamos-lhe o perdão e a graça de seguir fielmente seu Filho Jesus que 
nos indica o caminho da cruz.

(Nº 680) S . Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade... 
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! ...
P. OREMOS. Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar 

e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de 
todo o coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 645-648).
Anim. A fé em Cristo que expressamos pela oração pessoal e pela participação na 

celebração litúrgica da comunidade deve ser comprovada com fidelidade até o fim 
em nossa vida diária.  

1ª Leitura: Isaías 50,5-9a 

Salmo: Sl 114(115)
S. Andarei na presença de Deus, / junto a ele, na terra dos vivos. 
A. Andarei na presença de Deus, / junto a ele, na terra dos vivos. 
S. 1. - Eu amo o Senhor, porque ouve* o grito da minha oração. - Inclinou para mim 

seu ouvido,* no dia em que eu o invoquei.
2. = Prendiam-me as cordas da morte, + apertavam-me os laços do abismo;* inva-

diam-me angústia e tristeza: - eu então invoquei o Senhor:* “Salvai, ó Senhor, 
minha vida!”

3. - O Senhor é justiça e bondade,* nosso Deus é amor-compaixão. - É o Senhor 
quem defende os humildes;* eu estava oprimido, e salvou-me.

4. = Libertou minha vida da morte,+ enxugou de meus olhos o pranto* e livrou os 
meus pés do tropeço. - Andarei na presença de Deus,* junto a ele na terra dos vivos. 

2ª Leitura: Tg 2,14-18 

Evangelho: Mc 8,27-35 
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
S. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de Cristo; vejo o mundo em cruz pregado 

e para o mundo em cruz me avisto. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de __________________
No mês dedicado à Palavra de Deus, somos chamados a confirmar nosso segui-

mento a Jesus que renova o convite a sermos seus discípulos. Jesus não propõe uma 
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vida fácil. Quem deseja seguir Jesus deverá ser capaz de fazer renúncias. Por mais 
difícil que seja a cruz de cada dia, ela se faz caminho para alcançarmos a felicidade 
e a paz. A liturgia deste domingo nos diz que o caminho da realização do ser humano 
passa pela obediência aos projetos de Deus e pelo dom total da vida aos irmãos.

Na primeira leitura o profeta fala ao povo que estava desanimado, com a 
sensação de que Deus o esquecera. Isaías reanima a esperança do povo desolado. O 
profeta descreve um servo que passa por todo tipo de humilhação, mas permanece 
fiel a Deus. Deus dá ao servo palavra de discípulo para confortar o povo, abre-lhe os 
ouvidos para que aprenda, como discípulo, o que deve transmitir. 

Para ver o quanto o grupo dos discípulos tinha entendido e compreendido seus 
ensinamentos e sua missão, Jesus lança a pergunta: “Quem dizem os homens que eu 
sou?” A diversidade de respostas reflete que a opinião pública, apesar de perceber 
que Jesus é uma pessoa notável, não tem clareza sobre sua identidade. Ele ainda não 
é reconhecido como o Messias, o enviado de Deus, mas Jesus estava mais preocu-
pado em saber qual era a compreensão que os discípulos tinham a respeito dele, da 
sua missão. Não queria uma resposta intelectual. Buscava uma resposta a partir da 
experiência de fé que cada um poderia fazer. Jesus vai além do entendimento para 
encontrar a convicção, que brota do coração que acredita.

Pedro, em nome dos discípulos, respondeu: “Tu és o Cristo!” Tu és o Messias, 
o Salvador do qual todos os profetas falaram e que o povo espera. Pedro acertou na 
resposta, que também agradou a Jesus.

Quando Jesus convida os discípulos e as pessoas para segui-lo, diz; “Se al-
guém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. Renunciar a 
si mesmo significa não pensar somente em si.  Não deixar que o egoísmo, o orgulho, 
o comodismo, tomem conta de nossa vida. O seguidor de Jesus não vive fechado no 
seu cantinho, olhando para si mesmo, indiferente aos sofrimentos que se passam à 
sua volta, insensível às necessidades dos irmãos; mas vive para Deus, na solidarie-
dade, na partilha e no serviço aos outros.

Jesus não esconde a cruz de seus seguidores. Para todos os que se encantavam 
com as suas palavras, com a sua vida, Jesus apresenta a normalidade da vida do dis-
cípulo: carregando a cruz de cada dia, vivendo a renúncia de si mesmo e seguindo 
seus passos. Jesus não promete uma vida de facilidades aos seus seguidores, mas um 
caminho que leva a uma verdadeira felicidade. 

Querida comunidade, vivendo o jubileu de ouro de nossa diocese, o ano de 
São José e da família procuremos responder com generosidade aos apelos de Jesus 
de sermos seus anunciadores nas mais diversas realidades de nossa sociedade. Que 
o Bom Deus vos abençoe e fortaleça na fé!

 Monsenhor Cleocir Bonetti
Bispo eleito de Caçador, SC
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A profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém! ....

Oração dos fiéis
P. Através de nossas preces comunitárias peçamos a Deus o auxílio para vi-

vermos o mistério da cruz e os desafios da fé testemunhada em obras 
A. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

1. Para conhecermos sempre mais e vivermos cada dia melhor o mistério da Cruz 
redentora de vosso Filho, nós vos pedimos.

2. Para que, nas provações da vida, como neste tempo de pandemia, saibamos co-
locar nossa confiança em Cristo sofredor e testemunhar nossa esperança, nós vos 
pedimos.

3. Para seguirmos fielmente a Cristo no caminho da renúncia e da doação da vida 
aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos.

4. Para que nossas comunidades cresçam na unidade com a luz e a força de vossa Pa-
lavra, neste ano jubilar de ouro da Diocese e com a ordenação episcopal de Mons. 
Cleocir Bonetti, neste domingo, nós vos pedimos. 

5. Para que recompenseis o ministério presbiteral de Mons. Cleocir Bonetti em nos-
sa Diocese e para que ele possa realizar frutuosamente sua nova missão, nós vos 
pedimos. 

6. Para que a Diocese de Caçador, com seu novo Bispo a partir de 3 de outubro, viva 
novo impulso em sua caminhada eclesial, nós vos pedimos.

7. ... 
P. Acolhei, ó Deus, estas preces e as que cada um vos dirige e dai-nos a graça da 

perseverança na fé, comprovando-a com gestos de amor verdadeiro. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentemos a Deus, com os dons do altar, o testemunho de fidelidade dos 

que são perseguidos por causa da fé e a dedicação dos servidores e profissionais 
da saúde neste tempo de pandemia. 

A. (Nº 427) 1. A ti, meu Deus, elevo meu coração....
P. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as ofe-

rendas dos vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o 
que cada um trouxe em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação 
D. Manifestemos nossa alegria no Senhor, nosso Deus.
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A. Ele sempre está conosco.
D. Elevemos a Ele o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em 

nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, cami-
nho que nos conduz até vós. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. No lenho da Cruz Ele realizou a salvação da humanidade, para que a vida res-

surgisse de onde a morte viera. E o que vencera na árvore do paraíso, na árvore da 
Cruz fosse vencido.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua promessa 

na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela celebração da 
ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu Corpo, também 
conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos e bendizemos.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de 

sermos dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser cons-
trutores de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, 
tão dividida e marcada pela violência.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas 

as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa Francisco, 
nosso bispo José e todos os ministros ordenados e ministros leigos. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos 

de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas 
recentemente...).  Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também 
participarmos plenamente da vossa glória. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa 

súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de 
filhos, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Motiva a oração do Pai nosso – ministro busca o Santíssimo).
D. Jesus é a luz do mundo. Quem O segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Cristo, que nos convida a segui-lo no caminho da cruz, nos oferece também 

o sustento do Pão do Altar para andarmos com Ele.
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A. (Nº 481) 1. Caminhando vai teu povo que ....
P. OREMOS! Ó Deus, que esta celebração litúrgica renove todo o nosso ser 

para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela força de vos-
sa Palavra. Por Cristo, nosso Senhor!

A. Amém. 
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro da 
Diocese de Erexim; ordenação episcopal do novo Bispo de Caçador, SC, neste 
domingo na Catedral Diocesana de Erexim, Mons. Cleocir Bonetti; a Romaria a 
N. Sra. da Santa Cruz....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Jesus não nos convida a segui-lo com a cruz da resignação, mas com a do 

testemunho de fidelidade a Deus, como Ele.  
A. A. (Nº 119) /:Como Jesus, vou carregar/ a minha cruz pra poder ressuscitar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Pela veneração da santa cruz, possamos obter os frutos da redenção, que Cristo 

nos mereceu em sua morte; que nela encontremos a consolação nas angústias, o 
refúgio seguro nos perigos e a graça da fidelidade até o fim. E que nos abençoe, 
guarde e proteja Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

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

A Carta aos Gálatas
– O tema do Mês da Bíblia em seu jubileu de ouro, neste ano, é a Carta aos 

Gálatas. Ela é dividida em três grandes partes. Na primeira, há um esforço do autor 
(Paulo) em apresentar o único Evangelho, aquele de Jesus Cristo. ... Na segunda 
parte, por causa das atividades dos missionários judaizantes ou oponentes, o autor 
teve que trabalhar, em nível bíblico, as questões da “fé”, da “liberdade cristã”, da 
“unidade em Cristo” para vislumbrar a abertura de fronteiras em todas as direções. 
É aqui que se encontra o apogeu da carta: o “Hino Batismal”. Na terceira parte, o 
autor aborda a questão da “vida no Espírito” que leva à abertura de fronteiras. Ele 
insiste, fortemente, na experiência comunitária do amor e mostra que o Espírito de 
Deus faz seu campo de ação na comunidade. O texto conclui-se com a apresentação 
da mística da liberdade e da mensagem da “nova criatura” ((Texto-Base do Mês da 
Bíblia, Edições CNBB, Introdução, p. 22).
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Lembretes:
(Dependendo da situação sanitária)
- Segunda-feira, Dia mariano e vocacional no Sant. N. Sra. de Fátima no ano jubilar 

de ouro da Diocese. 
- Terça-feira – Exaltação da Santa Cruz – 34ª Romaria de N. Sra. da Santa Cruz, 

Lajeado Paca, Erechim; 19h, reunião da Área Past. de Getúlio Vargas, em Getúlio 
Vargas.

- Domingo  – 25º DTC-B – celebração dos 175 anos da aparição de N. Sra. da Sa-
lette, no Sant. em Marcelino Ramos.

Leituras da semana:
dia 13, 2ªf, S. João Crisóstomo: 1Tm 2,1-8; Sl 27(28); Lc 7,1-10; dia 14, 3ªf, Exal-

tação da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); Jo 3,13-17; dia 15, 4ªf, 
Nossa Senhora das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35; dia 16, 
5ªf, S. Cornélio e S. Cipriano: 1Tm 4,12-16; Sl 110(111); Lc 7,36-50; dia 17, 6ªf, 
S. Roberto Belarmino: 1Tm 6,2c-12; Sl 48(49); Lc 8,1-3; dia 18, sáb.: 1Tm 6,13-
16; Sl 99(100); Lc 8,4-15; dia 19, dom. 25º do TC-B: Sb 2,12.17-20; Sl 53(54); 
Tg 3,16-4,3; Mc 9,30-37 (Paixão e ambições).

Dom Cleocir: nasceu no dia 078/1972, em Vista Alegre, Município 
e Paróquia de São Valentim. Pais, Gilson e Teresinha Matiewicz Bonetti. 
Estudos, fundamental em São Valentim, segundo grau, Seminário de 
Fátima, Erechim, filosofia, Seminário Imaculada Conceição, Viamão 
e teologia no Instituto de Teologia e Pastoral de Passo Fundo. Foi 
ordenado padre, no dia 07 de fevereiro de 1999, em São Valentim. 
Trabalhou no Seminário de Fátima de 1999 a 2001. De 2002 a 2005, foi 
vigário paroquial da Par. S. Cristóvão, Erechim. De 8/ 2005 a 8/ 2008, 
curso de especialização em História da Igreja, Roma. De 2009 a 2014, 
foi assistente dos seminaristas da Diocese de Erexim, em Passo Fundo. 
Foi professor do Instituto de Teologia de Passo Fundo. De 30/01/2015 a 
29/4/2016, Pároco de Barão de Cotegipe. De 30/4/2016 a 21/01/ 2017, 
Pároco da Par. São Tiago de Aratiba e diretor da Rádio de Aratiba. De 
janeiro de 2017 a junho de 2021, Vigário Geral da Diocese. No dia 30 
de junho, foi nomeado Bispo de Caçador, SC. Exerceu também outras 
atividades. Seu lema episcopal: “Patris Corde”, “Com coração de pai”.
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Celebração da Palavra de Deus
25º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 19.09.2021

 - Seguir Cristo no desprendimento, na humildade e no serviço a todos  
 - Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
 - Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
 - 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
   Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 392) Ref. Venham todos! É o Pai quem convida ........
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a bondade e o amor de Cristo, que nos convida a acolher as 

crianças e a segui-lo no serviço generoso, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Por diversas vezes, nesta pandemia, se destacou o serviço generoso dos ser-

vidores e profissionais da saúde e de muitas pessoas que se dedicam aos doentes e 
seus familiares de forma simples, como São José, o homem da presença discreta e 
escondida, neste ano a ele dedicado, no dizer do Papa. Realizam o ideal que Cristo 
propõe aos seus seguidores, sem buscar honrarias, mas vivendo o despojamento 
das crianças. 

P. (... 50º Mês da Bíblia – Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo 
Jesus” (Gl 3,28d) / celebração dos 175 anos da aparição de N. Sra. da Salette neste 
domingo e preparação final para a 83ª Romaria Interestadual a ela em Marcelino 
Ramos – “Salette, caminho de esperança e de paz para a família” / ...)

Pedido de perdão 
P. O Mês da Bíblia nos lembra que somos todos irmãos em Cristo. Podemos ter fun-

ções diferentes, mas n’Ele todos devem viver o ideal do serviço humilde e genero-
so a Deus e aos outros. Peçamos perdão a Ele por nem sempre vivermos este ideal.

(Nº 699) S. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. Senhor tende piedade de nós!
S. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós!
S. Senhor, que viestes fazer de nós um povo santo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. Senhor tende piedade de nós! 
A. Senhor, tende piedade de nós. Senhor tende piedade de nós!
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! ...
P. OREMOS. Ó Deus, que resumistes toda a sagrada lei no amor a vós e ao 

próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar 
um dia à vida eterna.  PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 25º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 649-651).
Anim. Na humildade, sem ambições egoístas, poderemos estar a serviço dos peque-

nos e últimos da sociedade, desprezados pelos que buscam o poder pelo poder, 
mas preferidos de Cristo. 

1ª Leitura: Sb 2,12.17-20 

Salmo: Sl 53(54)
S. É o Senhor quem sustenta minha vida!  
A. É o Senhor quem sustenta minha vida!  
S. 1. - Por vosso nome, salvai-me, Senhor;* e dai-me a vossa justiça! - Ó meu Deus, 

atendei minha prece* e escutai as palavras que eu digo!
2. = Pois contra mim orgulhosos se insurgem,+ e violentos perseguem-me a vida:* 

não há lugar para Deus aos seus olhos. - Quem me protege e me ampara é meu 
Deus;* é o Senhor quem sustenta minha vida!

3. - Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração* e com muita alegria; quero lou-
var, ó Senhor, vosso nome,* quero cantar vosso nome que é bom!

2ª Leitura: Tg 3,16–4,3  

Evangelho: Mc 9,30-37 
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de Nosso Se-

nhor Jesus Cristo.
A. Aleluia.... 

Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _____________________
Vivendo o mês da Bíblia, o Ano de São José e da Família e o Jubileu de nos-

sa Diocese a Palavra de Deus ilumina nossos passos!  O Evangelho de hoje, nos 
apresenta que a vida cristã deve ser marcada pela humildade e pelo serviço. Ao 
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apresentar uma criança, diante da discussão de quem seria maior, mais importante, 
Jesus traz presente o que é o essencial: viver a pureza, a simplicidade e a humildade. 
Jesus ensina aos seus discípulos que, em vez de competir, devem servir. A vida cristã 
tem sua base no amor e não no poder. O amor é a única força capaz de transformar 
a vida e o mundo. 

Seguir a Jesus significa colocar-se a serviço dos outros, começando pelos 
mais pequeninos, mais necessitados. Na lógica do serviço, se cada um quiser de fato 
servir, todos serão igualmente grandes, tanto quem ocupa cargo de liderança, quem 
sabe se comunicar bem, como aquele que desempenha tarefas humildes.

A instrução de Jesus aos discípulos, que o Evangelho deste domingo nos apre-
senta, é uma denúncia dos jogos de poder, das tentativas de domínio sobre os outros, 
das manobras para conquistar honras e privilégios. Esses comportamentos são ainda 
mais graves quando acontecem dentro da comunidade cristã: trata-se de comporta-
mentos incompatíveis com o seguimento de Jesus e com a Palavra de Deus. 

Parece que temos muitas dificuldades de conviver sem competir. Nem mesmo 
o grupo de Jesus estava vacinado contra disputas e competições. Quando Jesus per-
gunta sobre o tema da conversa, eles ficam calados, possivelmente com vergonha. 
Pois estavam discutindo para ver quem era o maior e mais importante entre eles.

Hoje, Jesus continua fazendo perguntas semelhantes a quem participa da co-
munidade, às famílias, aos grupos de trabalho: por que vocês discutem? Por que um 
quer um quer ser mais que o outro? Por que vocês não se ajudam em vez de compe-
tir? Grande é quem se dispõe a servir.  

Na comunidade cristã, a grandeza está com quem faz da própria vida um 
serviço aos irmãos. Na comunidade cristã não há donos, nem grupos privilegia-
dos, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no 
dinheiro, na beleza, na cultura, na posição social… Na comunidade cristã somos 
iguais. Serviços diversos são confiados em vista do bem de todos. Aquilo que nos 
deve mover é a vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos 
concedeu. Lembremos o que diz o lema do mês da Bíblia: “pois todos vós sois um 
só, em Cristo Jesus”.

Que a Palavra de Deus nos renove e nos conduza à prática do bem e a gestos 
concretos de solidariedade. Que o Deus da vida e da esperança vos acompanhe e 
abençoe! Um abraço fraterno a todos!

 Monsenhor Cleocir Bonetti
Bispo eleito de Caçador, SC
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Profissão da fé                                                                                                                                                                                                   
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!....

Oração dos fiéis
P. Com a com confiança do salmista e do profeta em meio às perseguições e com a 

simplicidade das crianças, apresentemos a Deus nossas preces comunitárias por 
nossas necessidades, pelas da Igreja e do mundo.

A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssimo.
L. Para que a Igreja testemunhe sempre a prática do serviço humilde e generoso a 

todos, especialmente aos mais necessitados, nós vos pedimos. 
2. Para que todas as pessoas com função pública cumpram seu compromisso com 

espírito de serviço, sem ambições de poder e dominação, nós vos pedimos. 
3. Para que os voluntários dos serviços das comunidades e das entidades de promo-

ção humana tenham sempre o apoio necessário e a vossa graça em suas atividades, 
nós vos pedimos.

4. Para que as crianças encontrem nas famílias ambiente acolhedor e favorável a 
desenvolverem espírito de comunhão fraterna e ajuda mútua, nós vos pedimos.

5. Para termos coração e mente sempre prontos a acolher vossa Palavra e a deixar-
-nos guiar por ela no seguimento do caminha da cruz, nós vos pedimos.

6. Para que os participantes das Romarias em nossa diocese encontrem em Nossa 
Senhora caminho de esperança e paz, especialmente nas dificuldades da pandemia 
e outras, nós vos pedimos.

7. ... 
P. Acolhei nossas súplicas, ó Deus, e mantende em nós a disposição de servir sempre 

a todos com alegria e generosidade. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Apresentando nossa oferta a Deus, renovemos nosso compromisso de colo-

car nossos dons a serviço dele na pessoa dos irmãos e irmãs. 
A. (Nº 444) 1.Nesta prece, Senhor....
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, os dons desta comunidade, para que 

possamos conseguir por esta celebração litúrgica o que proclamamos pela 
fé. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação 
D. Manifestemos nossa alegria no Senhor, nosso Deus.
A. Ele sempre está conosco.
D. Elevemos a Ele o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
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D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e 
majestade, mas também vossa bondade e vosso amor por todos nós em cada mo-
mento de nossa vida.

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos re-

comendamos 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 Je-
sus, na força do Espírito Santo, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) 
padre(s) __________, e todos os outros ministros e servidores do vosso povo.

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Nós vos louvamos, também, ó Deus, pela Virgem Maria e por todos os santos e 

santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que 
eles nos ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eterna 
e vivermos para sempre convosco.

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas 

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. A vós, ó Deus, sabedoria eterna nosso louvor, por todos os teólogos que nos aju-

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

A. A Vós, ó Deus Pai e Criador, o nosso louvor
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos unidos em Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito  Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, om amor e confiança, rezemos ao Pai como Cristo 

nos ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre 
o altar).

Anim.: Sustentados pelo alimento que nos concede, poderemos seguir a Cristo no 
caminho da cruz e viver e promover a igualdade entre todos.

A. (Nº 519) 1. Seu nome é Jesus Cristo e passa ...
P. OREMOS! Ó Deus, auxiliai sempre os que guais pela vossa Palavra para que 

possamos colher os frutos da redenção na celebração e na vida. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A Amém. 
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro da 
Diocese de Erexim; celebração dos 175 anos da aparição de N. Sra. da Salette....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. O discípulo missionário de Cristo não deve procurar poder e privilégio, como 

propõe a sociedade de consumo, mas o serviço humilde e generoso, proposto por 
seu Mestre. 

A. (Nº 835) Ref. /:Tu és a razão da jornada, / tu és minha estrada, meu guia e meu 
fim. No grito que vem do teu povo, / te escuto de novo chamando por mim.:/

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

a fim de que, sustentados por Ele em nossas ações, possamos servir a todos com 
alegria e generosidade. E que nos abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

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

Salette, Caminho de esperança e de paz para a família
Celebramos o aniversário 

de 175 anos da aparição de N. Sra. 
em La Salette na França a 19 de 
setembro de 1846. Se Deus nos 
concede a graça desse jubileu é 
porque junto com Maximino e 
Melânia, outros tantos irmãos e 
irmãs transmitiram a mensagem 
da Bela Senhora com fidelidade, 
fervor e devoção. 

Esta celebração fortalece a nossa fé e aponta o caminho da esperança e da paz 
para a família. Ao acolhermos a mensagem da Bela Senhora, estamos sendo embai-
xadores de Cristo seu Filho que nos mostra o caminho que leva ao Pai vivendo o 
amor, o cuidado e a paz entre os irmãos. 

A difícil realidade da pandemia pede de nós atenção em relação ao distancia-
mento social e os protocolos de prevenção e cuidado com a vida. Apesar das dificul-
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dades que o momento nos impõe, não deixemos de celebrar e render graças a Deus 
pelo jubileu dos 175 anos da Aparição da Virgem Mãe em La Salette. Em nossa ora-
ção, façamos uma prece especial por todos os profissionais da saúde, pelas vocações 
sacerdotais e religiosas e por toda a família saletina no mundo (da apresentação da 
novena de N. Sra. da Salette 2021)
 Oração – Lembrai-vos, ó N. Sra. da Salette, das lágrimas que derramastes 
por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, tendes 
por vosso povo a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E 
vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. 
Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar de nossa 
infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas 
volvei vosso coração para vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de 
tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de 
nossos irmãos e irmãs. Amém.

Lembretes:
- (dependendo da situação sanitária) - sexta-feira, 13h30, no Centro Diocesano, 

reunião da Cáritas para as Paróquias de Erechim. 
- Domingo – 26º DTC-B – 86ª Romaria da Salette, em Marcelino Ramos – “Salette 

caminho de esperança e de paz para a família” - 09h30 às 16h, preparação para o 
matrimônio da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas. 

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf, Sto. André Kim Taegon, Paulo Chong Hasang e Comps.: Esd 1,1-6; 

Sl 125(126); Lc 8,16-18; dia 21, 3ªf, S. Mateus: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A); Mt 
9,9-13; dia 22, 4ªf: Esd 9,5-9; Cânt.: Tb 13,2.3-4.5.8 (R.2a); Lc 9,1-6; dia 23, 5ªf, 
S. Pio de Pietrelcina: Ag 1,1-8; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b(R.4a); Lc 9,7-9; dia 24, 
6ªf: Ag 1,15b-2,9; Sl 42(43); Lc 9,18-22; dia 25, sáb.: Zc 2,5-9.14-15a; Cânt.: Jr 
31,10.11-12ab.13(R.10d); Lc 9,43b-45; dia 26, dom. 26º do TC-B:. Nm 11,25-
29; Sl 18(19); Tg 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 (ensinamentos).

Mês das missões 2021
Tema: Jesus Cristo é missão. Lema: “Não podemos deixar de falar sobre  o que 

vimos e ouvimos” (At 4,20)
“Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido para o mês missionário, cuja inspiração 

bíblica é “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 
O novo contexto da pandemia que se estende de forma prolongada, evidenciou e 
ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. 
Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana.
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 26º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 26.09.2021
 - A busca do bem e da justiça une a todos no amor de Deus
 - Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
 - Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
 - 50º Mês da Bíblia - Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl 3,28d)
   Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (349) 1. Dentro de nossa vida, viemos celebrar...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A luz de Deus Pai que nos revela seu mistério através da história 

e da Bíblia, o amor de Cristo, Palavra encarnada, e a força do 
Espírito que inspirou e nos faz entender a Sagrada Escritura, es-
tejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Em comunhão com os romeiros da Salette em Marcelino Ramos e motiva-

dos pela novena da romaria de Fátima a partir de sexta-feira, com a intercessão e o 
exemplo de Nossa Senhora, queremos acolher a Palavra de Deus, vivendo sempre 
mais como irmãos em seu Filho Jesus Cristo, como nos lembra o mês da Bíblia, 
que tem seu ponto alto neste seu Dia Nacional para nós católicos. 

P. (... Dia Nacional da Bíblia – Carta aos Gálatas - “pois todos vós sois um só, em 
Cristo Jesus” (Gl 3,28d) / 86ª Romaria Interestadual da Salette – “Salette, caminho 
de esperança e de paz para a família” / sexta-feira, início da novena da 70ª Roma-
ria de Fátima / Semana Nacional da Vida – “A fecundidade do amor na família”, 
de sexta-feira ao dia 07 - ),

Pedido de perdão 
P. Pela Bíblia, compreendemos melhor o plano de Deus que inclui a todos na cons-

trução de um mundo justo e fraterno. Peçamos que nos purifique de nossas faltas 
e nos ajude a caminhar com todos os que buscam a justiça. 

- Senhor, que por vossa Palavra nos corrigis e formais na justiça, tende piedade de 
nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que contais com todos na construção de vosso Reino, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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- Senhor, que nos dais a luz do Espírito para recordar e viver tudo o que nos ensinais, 
tende piedade de nós.

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

Hino de louvor
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder sobretudo no perdão e na 

misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. 
PNSrJC.

A. Amém. 
 
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 652-654).
Anim. Neste dia Nacional da Bíblia, acolhemos com alegria o Livro Sagrado, reno-

vando o compromisso de seguir fielmente tudo o que nos ensina.  
A. (Nº 409) Ref. Chegou a hora da alegria, /:vamos ...

1ª Leitura: Nm 11,25-29 

Salmo: Sl 18(19)
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 
S. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. 
S. 1. - A lei do Senhor Deus é perfeita,* conforto para a alma! - O testemunho do 

Senhor é fiel,* sabedoria dos humildes. 
2. - É puro o temor do Senhor,* imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor 

são corretos* e justos igualmente. 
3. - E vosso servo, instruído por elas,* se empenha em guardá-las. - Mas quem pode 

perceber suas faltas?* Perdoai as que não vejo!
4. - E preservai o vosso servo do orgulho;* não domine sobre mim! - E assim puro, 

eu serei preservado* dos delitos mais perversos. 
 
2ª Leitura: Tg 5,1-6 
Evangelho: Mc 9,38-43.45.47-48 
A. (Nº 749) Aleluia, Aleluia, Aleluia!
L. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó 

Senhor!
A. Aleluia, Aleluia, Aleluia!
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Mensagem da Palavra de Deus 
Estimados irmãos e irmãs desta Comunidade de _______________________
Durante este mês de setembro ressaltamos a importância e o significado da 

Palavra de Deus para nossa comunidade, para nossa vida. Lembramos, neste final 
de semana, o dia da Bíblia e com isso brota o desafio de continuarmos buscando as 
luzes para nosso peregrinar, no Livro Sagrado. 

O Evangelho de hoje nos apresenta um episódio no qual os discípulos proí-
bem um homem de pregar, pelo simples fato de não pertencer ao grupo deles. Mas 
Jesus diz: “Não o proibais... quem não está contra nós está a nosso favor”. Jesus 
não vê problemas, até porque está fazendo o bem e ainda o considera como aliado. 
Dessa maneira, Jesus reconhece estar sintonizado com quem faz o bem. 

A primeira leitura também nos mostra uma situação semelhante ao Evange-
lho, onde Josué se queixa junto a Moisés porque duas pessoas que não eram do seu 
grupo também estavam profetizando. Mas, Moisés não concordou com Josué e até 
ficou contente porque havia mais gente profetizando e expressou até um desejo de 
que o povo todo se tornasse profeta.

A realização do bem une todos os povos. Enquanto construtores do bem, nos 
tornamos mais fraternos, mesmo que haja diferenças no modo de pensar e de perce-
ber as manifestações de Deus. Onde houver alguém disposto a fazer o bem, certa-
mente Deus se faz presente.

Para Jesus, a prática missionária do bem não tem fronteiras. Viver o amor 
e praticar o bem não é privilégio de um grupo apenas. Jesus manifesta admiração 
diante de tantos que fazem o bem. O bem nunca será propriedade privada, nem de 
pessoas, nem de uma instituição. A missão não tem fronteiras, sobretudo quando se 
trata de compadecer-se dos mais necessitados.

Amar e fazer o bem, este deve ser o caminho de todos. Jesus está ensinando 
que o mundo é maior do que o grupo dos seus discípulos, que o Reino de Deus é 
maior do que a Igreja e que a Igreja existe para aproximar as pessoas de Deus e 
propagar o seu amor.

Encerrando o mês dedicado à Bíblia, somos convocados a confirmar nosso 
seguimento a Jesus, inspirados pela sua Palavra, como nos diz o lema da carta aos 
Gálatas: “pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus”. O cristão sabe por onde andar 
e como viver, porque encontra na Bíblia o indicativo, a direção, a luz. Que a Palavra 
de Deus faça acontecer uma verdadeira primavera na nossa vida pessoal e comuni-
tária. Que possamos amar e acolher, diariamente, estas Palavras, que não passam!

Hoje nos unimos aos romeiros e romeiras presentes em Marcelino Ramos e 
peçamos a intercessão de Senhora da Salette e que sua mensagem de reconciliação 
e paz ressoe em nossos corações. Que São José interceda pela nossa Diocese de 
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Erexim que celebra seu jubileu. Que o Bom Deus abençoe nossas famílias e nossa 
comunidade!

                                                             Monsenhor Cleocir Bonetti
         Bispo eleito de Caçador, SC

Profissão da fé 

Oração dos fiéis 
P. Só com a luz da Palavra de Deus e a sua graça poderemos cortar o mal pela raiz 

em nossa vida. Peçamos, pois, o auxílio divino através de nossas preces.  
A. (Nº 756/Z) Vossa Igreja vos pede, ó Pai: Senhor, nossa prece escutai. 
1. Para que as iniciativas da Igreja pela atenção às minorias e pelo diálogo ecumê-

nico e inter-religioso tenham abundantes frutos de paz entre as nações, nós vos 
pedimos.

2. Para cultivarmos a tolerância e a valorização do bem realizado por todas as pes-
soas, sem levar em conta sua crença, cultura, partido político, posição social, nós 
vos pedimos. 

3. Para intensificarmos a leitura vivencial diária de vossa Palavra, agradecidos por 
tudo o que ela nos ensina, nós vos pedimos. 

4. Para que a Semana da Vida a partir de sexta-feira nos ajude a cuidar e a promover 
a vida, especialmente neste tempo da Covid-19, nós vos pedimos.

5. Para que as celebrações em honra de N. Sra. da Salette de hoje a domingo em 
Marcelino Ramos fortaleçam a reconciliação, a esperança e a paz nas famílias, nós 
vos pedimos.  

6. Para que a novena da Romaria de Fátima, a partir de sexta-feira, confirme nossa 
caminhada na esperança com Jesus, Maria e José, neste ano jubilar de ouro da 
nossa Diocese, nós vos pedimos. 

P. Concedei-nos, ó Deus, um coração segundo vosso Espírito que acolha com ale-
gria e viva com determinação a Boa Nova da Salvação de vosso Filho Jesus Cris-
to, que vive convosco na unidade do Espírito Santo.

 
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Incluamos em nossa oferta a Deus a vida, os estudos e textos dos biblistas 

que nos ajudam a descobrir a riqueza da Sagrada Escritura. 
A. (Nº 413) 1. O nosso Deus, com amor....
P. Ó Deus de misericórdia, que a oferta de nossa vida com seus trabalhos, 

alegrias e dificuldades vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte de 
toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
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Louvação
D. Manifestemos nossa alegria no Senhor, nosso Deus.
A. Ele sempre está conosco.
D. Elevemos a Ele o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza 

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

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

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

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

santas, aos quais destes a justa recompensa por sua fidelidade em vos servir. Que 
eles nos ajudem a perseverar no bem até o dia em que chegarmos à morada eter-
na e vivermos para sempre convosco.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai santo e Senhor!
D. Nosso louvor a vós, ó Deus onipotente e eterno, pelos irmãos e irmãs de nossas 

famílias, membros de nossa comunidade que já partiram desta vida. Que suas 
boas obras realizadas entre nós sejam recompensadas por vós, acolhendo-os jun-
to aos vossos santos e santas.

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

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

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

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confian-

tes como o Senhor Jesus nos ensinou (ministro busca o Santíssimo):
A. Pai-Nosso que estais no céu... 
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas, 

mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
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A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. Cristo nos dá o Pão da Vida, seu próprio Corpo, para sustentar-nos na prática 

da Palavra de Salvação que nos trouxe, em harmonia com todas as pessoas, respei-
tando seu jeito de ser, de crer e de agir.  

A. (Nº 483) 1. Cristo, quero ser instrumento ....
P. OREMOS! Ó Deus, que a esta celebração litúrgica renove a nossa vida para 

que, unidos a Cristo, vosso Filho, e seguindo seu Evangelho, sejamos her-
deiros da sua glória. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
 D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro da 
Diocese de Erexim; 86ª Romaria interestadual a N. Sra. da Salette, neste domin-
go, em Marcelino Ramos ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)
Anim. Renovemos nosso compromisso de ler, rezar e colocar em prática, cada dia, 

tudo o que a Bíblia nos ensina.
A. (nº 413) Ref. Bendita, bendita, bendita a palavra do Senhor!/ Bendito, ben-

dito, bendito quem a vive com amor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus, por sua Palavra, nos mostre o caminho a seguir; nos previna do mal 

e nos forme na justiça, na verdade e no amor. E que nos abençoe Deus Criador e 
Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém.
P. Anunciai e praticai a Palavra da Salvação; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

70ª Romaria de Fátima – 10/10/2021
– Conclusão do ano jubilar de ouro da Diocese – “50 anos a 
serviço da fé e da vida” – “Caminha conosco, Senhor!” 
Tema: Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança. 
Lema: “Caminha conosco, Senhor!” (Lc 24).
Novena: de 1º a 09/10; Romaria da Criança: dia 09, às 
09h30. Programação diária: missa, às 06h30 (menos domin-
go, 08h), 14h (com terço), 18h (com terço), 20h (com procis-

são). Todos os dias, das 14h até o final da missa da noite, confissões. 
Enfoques da novena: Com Jesus, Maria e José, missionários da esperança; vocacio-
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nados para a esperança; nas famílias, cultivar a esperança; educar para a esperan-
ça; trabalhar na esperança; cuidar da vida com esperança; solidários na esperança; 
na Eucaristia, alimentar a esperança; rezar com esperança.

Intenções: - Para que nossa Diocese, celebrando o jubileu de ouro, com a interces-
são da Mãe de Fátima, seja sempre mais Igreja de esperança, comunhão e partici-
pação, misericordiosa e missionária.

- Para que, com a intercessão de São José e Maria, com vacina, os cuidados perma-
nentes pela vida e a saúde, superemos a pandemia e suas consequências.

- Para que os falecidos pela pandemia sejam acolhidos por Deus, as famílias enluta-
das e todos os doentes sintam o conforto de N. Sra. de Fátima, Mãe das dores, e a 
solidariedade fraterna.

Lembretes:
(dependendo da situação sanitária)
- terça-feira, 13h30, no Centro Dioc., reunião da Cáritas para as Par. de Itatiba do 

Sul, Erval Grande, Benjamin Constant, São Valentim e Barão de Cotegipe. 
- Quarta-feira – 107º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 
- De sexta-feira ao dia 07 – Semana Nac. da Vida – Início da novena da 70ª Romaria 

ao Sant. de Fátima, Erechim.
- Domingo – 27º do TC-B – Festa do padroeiro na sede paroquial S. Francisco de 

Assis, Mariano Moro.

Leituras da Semana:
dia 27, 2ªf, S. Vicente de Paulo: Zc 8,1-8; Sl 101(102); Lc 9,46-50; dia 28, 3ªf, S. 

Venceslau, S. Lourenço Ruiz e Comps.: Zc 8,20-23; Sl 86(87); Lc 9,51-56; dia 29, 
4ªf, S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, Arcanjos: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-12a; 
Sl 137(138); Jo 1,47-51; dia 30, 5ªf, S. Jerônimo: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12; Sl 18(19); 
Lc 10,1-12; dia 1º, 6ªf, Sta. Teresinha do Menino Jesus: Br 1,15-22; Sl 78(79); 
Lc 10,13-16; dia 02, sáb., Santos Anjos da Guarda: Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 
18,1-5.10; dia 03, dom. 27º do TC-B: Gn 2,18-24; Sl 127(128); Hb 2,9-11; Mc 
10,2-16; ou mais breve 10,2-12 (nova lei do matrimônio).

Papa Francisco na mensagem para o dia mundial do enfermo deste ano 
A atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência 

às pessoas doentes. Viu-se que, aos idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso 
aos cuidados médicos, ou não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das opções políticas, do modo 
de administrar os recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. Ao mesmo 
tempo, a pandemia destacou também a dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, 
trabalhadores e trabalhadoras, sacerdotes, religiosos e religiosas: com profissionalismo, abnegação, sentido 
de responsabilidade e amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus 
familiares. Uma série silenciosa de homens e mulheres que optaram por fixar aqueles rostos, ocupando-se 
das feridas de pacientes que sentiam como próximo em virtude da pertença comum à família humana.
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6.5 - A atuação na ordem temporal
Há um outro campo de responsabilidades, que cabe exclusivamente aos 

leigos. É o campo da atuação dos cristãos na ordem temporal. Nas atividades 
de ordem política, social e econômica, que visam o desenvolvimento da região. 
Notemos bem. Não é missão direta da Igreja promover o desenvolvimento. Sua 
missão específica é outra. Mas a igreja está inserida na ordem temporal, e dá 
aos seus membros uma grande motivação para atuarem nesta ordem. E cabe aos 
leigos atuar na ordem política e econômica, imbuídos dos princípios cristãos. É 
através dos leigos que a Igreja colabora na grande tarefa de desenvolver o mundo.

6.6 - Preocupação pela região
Aqui cabem sérias perguntas aos leigos da nossa diocese. Sua condição de 

cristãos os obriga a pensarem com maior responsabilidade no progresso da nossa 
região. Certamente que precisam se perguntar: nossa região está progredindo? E 
se está, o ritmo do seu desenvolvimento é suficiente, ou já não corresponde mais 
as nossas necessidades? Nossa agricultura e nossa indústria estão indo bem de-
mais, a ponto de deixar-nos eufóricos? Talvez seja tempo de deixar de lado certo 
otimismo ingênuo, e de encarar com bastante seriedade os problemas de ordem 
econômica que nossa região enfrenta.

A isto os leigos de nossa diocese devem se sentir de um modo especial 
chamados. Como já foi repetido, ser diocese é encarnar a Igreja em nossa região. 
Pois bem, a doutrina da Igreja sempre estimula os seus membros, de modo es-
pecial os leigos, a encarar com seriedade e competência suas responsabilidades 
econômicas. 

Por sua importância e interesse, a relação da diocese com o progresso de 
nossa região merece outras considerações, em capítulo à parte. 

Questões para aprofundamento
1 - Qual a posição dos leigos na diocese?
2 - Que setores de apostolado os leigos devem assumir na diocese?
3 - Por que trabalhar pelo progresso da região é uma obrigação cristã?

7 - A COMUNHÃO DIOCESANA
Assim como os membros de uma família se sentem ligados entre si por 

laços especiais, assim ao constituirmos a nossa diocese nos sentimos unidos en-
tre nós por um novo vinculo. Estamos unidos de maneira mais forte a todos os 

continuação da página 4
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que pertencem a nova Diocese. Formamos a família diocesana. São numerosos 
os membros desta família. Mas todos deverão sentir que dela fazem parte, de-
verão experimentar este parentesco espiritual que vai se estabelecer entre nós.

 
7.1 – Igreja é comunhão
Será preciso conscientizar esse fato, de que a diocese deve constituir para 

nós uma aprofundada união. Caso contrário pouco ela significará para a nossa 
vida. Porque a união, a comum união – comunhão – é a realidade central da 
Igreja. Portanto é a realidade central da diocese. Sermos diocese significa que 
queremos estabelecer entre nós, aqui no Alto-Uruguai, aquela união na fé e no 
amor, que Cristo quis que existisse entre os homens.

Já foi dito que a Diocese vai realizar, vai encarnar entre nós a Igreja. Para 
nós agora, pertencer à Igreja significa pertencer à Diocese de Erexim. Pois bem, 
Igreja, já na própria palavra, significa união, uma reunião convocada por Deus. 
A primeira vez que se verificou igreja, e que foi empregada esta palavra, foi no 
deserto, quando Deus reuniu os israelitas para lhes dar os seus mandamentos. 
E a partir de lá igreja sempre significou a união que Deus estabelece entre os 
homens. A instalação da Diocese é como um novo Sinai entre nós: Deus nos 
convoca para fazermos aqui aquela mesma união.

7.2 -  Os fundamentos da união
É uma união feita por Deus, fundamentada nele. Uma união, portanto, na 

fé. Precisamos todos ter a fé em Deus. A mesma fé em Deus. A fé é o laço fun-
damental da nossa união.

Mas a união se realiza sobretudo na caridade. Caridade que deve se con-
cretizar em ações positivas. No interesse e na estima entre as paróquias, na co-
laboração das paróquias com toda a Diocese, nos diversos serviços que a Diocese 
vai organizar para atender os variados setores diocesanos. É aí que a caridade vai 
ser posta em prática, e que a união diocesana vai se construir. 

7.3 – A celebração da união
Esta união diocesana encontra um momento todo especial para se con-

cretizar e se exprimir. É o momento todo singular e de grande importância para 
a vivência diocesana. É o momento da missa, da Eucaristia. É lá que se realiza 
e se renova a reunião dos irmãos em torno de Cristo e diante de Deus. É o mo-
mento forte da união diocesana. Na missa temos de fato a comunhão, como já se 



- 35 -

costumou dizer. Comunhão que não é só com Cristo, mas com todos os irmãos.
Na Eucaristia temos todos os grandes vínculos que nos unem. Através da 

Palavra de Deus alimentamos nossa fé. Temos a presença concreta dos irmãos. 
Importante é ressaltar que na missa temos a presença especial do bispo diocesano. 
É sempre em nome dele que uma missa é celebrada. O celebrante preside em nome 
do bispo. Por isto também que em todas as missas é sempre citado o seu nome. 

A missa deverá representar para cada diocesano a oportunidade de sen-
tir-se unido a toda a diocese.

Em conclusão: sermos diocese significa realizarmos entre nós a comunhão 
que Cristo estabeleceu entre os homens. E será através da nossa diocese que es-
taremos unidos a toda a Igreja de Cristo.

Questões para aprofundamento
1 - Quais os fundamentos da união diocesana?
2 - Como realizar na prática esta comunhão?
3 - Qual o significado da Eucaristia para a Diocese?
 
8 - A DIOCESE E O PROGRESSO DA NOSSA REGIÃO
Muitos esperam que a nova diocese vai se construir num impulso muito 

grande para o progresso da nossa cidade. A presença do bispo seria uma forte 
mão na roda para tocar adiante as aspirações da região. A partir da diocese iriam 
deslanchar muitas realizações, e o ritmo do nosso crescimento seria bem mais 
rápido. 

Esta esperança tem aliás bom fundamento. Baseia-se no fato de que a 
presença da Igreja promove não só o progresso espiritual, mas impele também 
para o desenvolvimento econômico e social. Mas vamos, de uma vez, colocar o 
assunto com a clareza que ele merece.

8.1 - Falsa colocação do problema
Alguns raciocinam mais ou menos da seguinte maneira. A criação a dio-

cese promoverá Erexim no conceito da opinião pública. As autoridades governa-
mentais darão maior atenção as suas reivindicações. Os melhoramentos virão, e 
como consequência necessária experimentaremos um surto de grande progresso. 
Como exemplo concreto apontam o caso de Passo Fundo. Antes de ser diocese 
era uma cidade estagnada. Veio o bispo e então foi criada uma faculdade, depois 
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outras, por fim a universidade, e com isto o comércio e a indústria. E aí está Pas-
so Fundo que progrediu muito por causa da diocese.

8.2 - As condições
Ora, para não haver desilusões, e para falarmos com franqueza, devemos 

dizer que as coisas podem não acontecer desta maneira. Não é necessariamente 
que isto tudo aconteceu em outros lugares. Há dioceses que foram criadas, e que 
economicamente permaneceram mais ou menos como eram antes. Não basta 
transformar uma região em diocese para torna-la desenvolvida. Há outros fatores 
que devem intervir e serem somados para que a nossa região se encaminhe para 
o desenvolvimento que lhe é necessário. Evidentemente que a diocese pode ser 
um fator influente, e que inclusive pode favorecer o aparecimento de outros. 
Procuremos ver em que sentido.

8.3 - A missão da Igreja
Em primeiro lugar, tenhamos bem claro que não é missão direta da Igreja, da 

diocese, promover o desenvolvimento econômico. Se Erexim não vai progredir não 
precisamos inculpar a diocese por causa disto. Mas, como já foi dito, a diocese vai se 
inserir em nosso meio. Então ela pode, isto sim, despertar-nos para muita coisa, inclu-
sive para que busquemos mais o nosso desenvolvimento. Para nossa região, diocese 
deve significar não só nossa maturidade cristã, mas deve nos lembrar que chegou a 
hora de nossa maturidade também em outros setores. Esta a grande verdade. Ao se 
tornar diocese Erexim deve descobrir sua vocação. Deve ver que chegou sua hora, sua 
oportunidade. Ou é agora ou nunca que nos arrancaremos do atolador. A diocese está 
aí a nos dizer que precisamos nos considerar como adultos, portanto capacitados a tra-
balhar racionalmente, com a coragem de enfrentar os obstáculos e com a persistência 
que as circunstâncias exigirem. Nisto sim a presença da diocese pode nos ajudar. Mas 
não é ela que nos traz o progresso. Ela nos dá ânimo para que o procuremos. 

8.4 - Depende de nós
O progresso se conseguirá não tanto porque junto com o bispo nos sentire-

mos mais prestigiados e com maior audácia para reivindicar favores do governo. 
O progresso brotará em primeiro lugar daquilo que nós fizemos. É ilusão ficar 
esperando dos outros. 

Outro detalhe. A diocese formará entre nós novos laços de união espiritual. 
Ora, de pouco vale uma união espiritual. Ora, de pouco vale uma união espiri-
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tual sem efeitos práticos na vida. Com a diocese, pode ser que alguns precisem 
pensar que é também chegada a hora de deixar de lado algumas politicagens 
rasteiras, que entravam voas iniciativas e que impedem a união em torno do que 
realmente interessa para o progresso da nossa região.

Que a diocese vai nos trazer progresso, é portanto uma verdade que vai 
depender de nós, de nossa atuação.

Questões para aprofundamento
1 - É justo esperar que a diocese venha contribuir para o desenvolvimento 

da região? Por que?
2 - A quem cabem as preocupações pelo progresso da região?
3 - Como os cristãos devem encarar os problemas econômicos?

9 – DIOCESE, CÚRIA E CATEDRAL 
 Ainda um assunto. Trata-se de esclarecer o significado de alguns nomes. 

É portanto uma questão de palavras. Estas são as já citadas: diocese, cúria, cate-
dral e poderíamos acrescentar ainda mitra e paróquia.

 O esclarecimento é motivado pela confusão que as vezes se nota. Para 
alguns, parece que diocese se trata de igreja que a paróquia São José está con-
struindo. Expliquemos então em poucos termos.

9.1– Catedral
Catedral é uma igreja, uma casa de oração, um edifício construído de pedra 

e tijolos. Ela se chama catedral porque é a igreja principal de uma diocese, situada 
na sede diocesana, igreja onde normalmente o bispo preside as celebrações litúrgi-
cas. Sendo a paróquia São José a principal de nossa cidade, é ali que vai sediar-se 
a diocese. Por isto, a igreja que ali está sendo construída vai ser a igreja catedral.

9.2 - Diocese 
Diocese já é bem outra coisa. A diocese abrange toda a região. As 25 

paróquias existentes nestes 14 municípios é que formam a diocese de Erexim. 
Portanto, diocese não deve ser confundida com uma igreja, um edifício concreto. 
Diocese diz o conjunto, assim como o município, comparando, diz toda a extensão 
e todos os habitantes que a ele pertencem ao se dizer diocese, pensa-se em toda 
a nossa região, no conjunto de todas as paróquias. E diocese em primeiro lugar 
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não são as igrejas e capelas existentes no Alto Uruguai. Mas antes de tudo são as 
pessoas, os cristãos que aqui vivem. Veja-se o que antes foi dito sobre diocese.

9.3 – Paróquia
Na diocese estamos incluídos todos nós, desde os que moram lá nas bar-

rancas do Uruguai, até os que residem no extremo oposto. Assim fica mais fácil 
de entender também o que sejam as paróquias. O que aliás todo o mundo já 
entende. A diocese é a grande comunidade, que abrange todos. As paróquias são 
parte da diocese, formando comunidades menores dentro dela.

9.4 – Cúria diocesana
Agora é preciso explicar o que seja cúria. Vamos dizer que a cúria é a sede 

dos serviços administrativos da diocese. Assim como o município tem a prefeitura, 
a diocese tem a cúria diocesana. O bom andamento da diocese também exige uma 
administração, com todos os requisitos de planejamento, documentação e outros.

Portanto, cúria é onde estão sediados os serviços administrativos da dio-
cese. Mas como os principais destes serviços dizem respeito a organização do 
trabalho pastoral, hoje em dia prefere-se chamar a cúria de Centro de Pastoral.

9.5 – A mitra diocesana
Pode ser que alguns ouviram falar também em mitra diocesana. Mitra é uma 

palavra jurídica. É a diocese enquanto entidade jurídica, enquanto sociedade partic-
ular, com seus membros e estatutos, reconhecidos por lei. Por exemplo. Uma capela 
compra um terreno para fazer o cemitério. Esse terreno deve ser registrado em nome 
de uma sociedade reconhecida. Em nome da diocese. Sua escritura é feita então em 
nome da mitra diocesana, porque é com este nome que é vista a diocese pela lei.

Nota da CNBB diante do atual momento brasileiro 
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-C-

NBB levanta sua voz neste momento, mais uma vez, para 
defender vidas ameaçadas, direitos desrespeitados e para 
apoiar a restauração da justiça, fazendo valer a verdade. 
A sociedade democrática brasileira está atravessando um 
dos períodos mais desafiadores da sua história. A gravi-
dade deste momento exige de todos coragem, sensatez e 
pronta correção de rumos. 
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A trágica perda de mais de meio milhão de vidas está agravada pelas denún-
cias de prevaricação e corrupção no enfrentamento da pandemia da COVID-19. “Ao 
abdicarem da ética e da busca do bem comum, muitos agentes públicos e privados 
tornaram-se protagonistas de um cenário desolador, no qual a corrupção ganha des-
taque” (CNBB, Mensagem da 56ª. Assembleia Geral ao Povo Brasileiro, 19 de abril de 2018).  
Apoiamos e conclamamos às instituições da República para que, sob o olhar da 
sociedade civil, sem se esquivar, efetivem procedimentos em favor da apuração, 
irrestrita e imparcial, de todas as denúncias, com consequências para quem quer que 
seja, em vista de imediata correção política e social dos descompassos. 

Brasília, 9 de julho de 2021 
D. Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte, MG, Presidente 
D. Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º Vice-Presidente 
D. Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima, RR , 2º Vice-Presidente 
D. Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ, Secretário-Geral

MENSAGEM DO SANTO PADRE
Dia Mundial dos Avós e dos Idosos
«Eu estou contigo todos os dias»

Queridos avôs, queridas avós!
«Eu estou contigo todos os dias» (cf. Mt 28, 20) é a promessa que o Senhor 

fez aos discípulos antes de subir ao Céu; e hoje repete-a também a ti, querido avô 
e querida avó. Sim, a ti! «Eu estou contigo todos os dias» são também as pala-
vras que eu, Bispo de Roma e idoso como tu, gostaria de te dirigir por ocasião 
deste primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: toda a Igreja está solidária 
contigo – ou melhor, connosco –, preocupa-se contigo, ama-te e não quer deix-
ar-te abandonado.

Bem sei que esta mensagem te chega num tempo difícil: a pandemia foi 
uma tempestade inesperada e furiosa, uma dura provação que se abateu sobre a 
vida de cada um, mas, a nós idosos, reservou-nos um tratamento especial, um 
tratamento mais duro. Muitíssimos de nós adoeceram – e muitos partiram –, 
viram apagar-se a vida do seu cônjuge ou dos próprios entes queridos, e tantos – 
demasiados – viram-se forçados à solidão por um tempo muito longo, isolados.

O Senhor conhece cada uma das nossas tribulações deste tempo. Ele 
está junto de quantos vivem a dolorosa experiência de ter sido afastado; a nos-
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sa solidão – agravada pela pandemia – não O deixa indiferente. Segundo uma 
tradição, também São Joaquim, o avô de Jesus, foi afastado da sua comunidade, 
porque não tinha filhos; a sua vida – como a de Ana, sua esposa – era consid-
erada inútil. Mas o Senhor enviou-lhe um anjo para o consolar. Estava ele, triste, 
fora das portas da cidade, quando lhe apareceu um Enviado do Senhor e lhe 
disse: «Joaquim, Joaquim! O Senhor atendeu a tua oração insistente».[1] Giotto 
dá a impressão, num afresco famoso[2], de colocar a cena de noite, uma daquelas 
inúmeras noites de insónia a que muitos de nós se habituaram, povoadas por 
lembranças, inquietações e anseios.

Ora, mesmo quando tudo parece escuro, como nestes meses de pandemia, 
o Senhor continua a enviar anjos para consolar a nossa solidão repetindo-nos: 
«Eu estou contigo todos os dias». Di-lo a ti, di-lo a mim, a todos. Está aqui o 
sentido deste Dia Mundial que eu quis celebrado pela primeira vez precisamente 
neste ano, depois dum longo isolamento e com uma retomada ainda lenta da vida 
social: oxalá cada avô, cada idoso, cada avó, cada idosa – especialmente quem 
dentre vós está mais sozinho – receba a visita de um anjo!

Este anjo, algumas vezes, terá o rosto dos nossos netos; outras vezes, dos 
familiares, dos amigos de longa data ou conhecidos precisamente neste momen-
to difícil. Neste período, aprendemos a entender como são importantes, para 
cada um de nós, os abraços e as visitas, e muito me entristece o facto de as mes-
mas não serem ainda possíveis em alguns lugares.

Mas o Senhor envia-nos os seus mensageiros também através da Palavra 
divina, que Ele nunca deixa faltar na nossa vida. Cada dia, leiamos uma página 
do Evangelho, rezemos com os Salmos, leiamos os Profetas! Ficaremos comov-
idos com a fidelidade do Senhor. A Sagrada Escritura ajudar-nos-á também a 
entender aquilo que o Senhor nos pede hoje na vida. De facto, Ele manda os 
operários para a sua vinha a todas as horas do dia (cf. Mt 20, 1-16), em cada 
estação da vida. Eu mesmo posso dar testemunho de que recebi a chamada para 
me tornar Bispo de Roma quando tinha chegado, por assim dizer, à idade da 
aposentação e imaginava que já não podia fazer muito de novo. O Senhor está 
sempre junto de nós – sempre – com novos convites, com novas palavras, com a 
sua consolação, mas está sempre junto de nós. Como sabeis, o Senhor é eterno e 
nunca vai para a reforma. Nunca.

No Evangelho de Mateus, Jesus diz aos Apóstolos: «Ide, pois, fazei discípu-
los de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado» (28, 19-20). Estas pala-
vras são dirigidas também a nós, hoje, e ajudam-nos a entender melhor que a nossa 
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vocação é salvaguardar as raízes, transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeni-
nos. Atenção! Qual é a nossa vocação hoje, na nossa idade? Salvaguardar as raízes, 
transmitir a fé aos jovens e cuidar dos pequeninos. Não vos esqueçais disto.

Não importa quantos anos tens, se ainda trabalhas ou não, se ficaste sozin-
ho ou tens uma família, se te tornaste avó ou avô ainda relativamente jovem ou 
já avançado nos anos, se ainda és autónomo ou precisas de ser assistido, porque 
não existe uma idade para aposentar-se da tarefa de anunciar o Evangelho, da 
tarefa de transmitir as tradições aos netos. É preciso pôr-se a caminho e, sobretu-
do, sair de si mesmo para empreender algo de novo.

Portanto existe uma renovada vocação, também para ti, num momento 
crucial da história. Perguntar-te-ás: Mas, como é possível? As minhas energias 
vão-se exaurindo e não creio que possa ainda fazer muito. Como posso começar 
a comportar-me de maneira diferente, quando o hábito se tornou a regra da minha 
existência? Como posso dedicar-me a quem é mais pobre, se já tenho tantas 
preocupações com a minha família? Como posso alongar o meu olhar, se não me 
é permitido sequer sair da residência onde vivo? Não é um fardo já demasiado 
pesado a minha solidão? Quantos de vós se interrogam: Não é um fardo já de-
masiado pesado a minha solidão? O próprio Jesus ouviu Nicodemos dirigir-Lhe 
uma pergunta deste tipo: «Como pode um homem nascer, sendo velho?» (Jo 3, 
4). Isso é possível – responde o Senhor –, abrindo o próprio coração à obra do 
Espírito Santo, que sopra onde quer. Com a liberdade que tem, o Espírito Santo 
move-Se por toda a parte e faz aquilo que quer.

Como afirmei já mais de uma vez, da crise que o mundo atravessa, não 
sairemos iguais: sairemos melhores ou piores. E «oxalá não seja mais um grave 
episódio da história, cuja lição não fomos capazes de aprender [somos de cabeça 
dura!]. Oxalá não nos esqueçamos dos idosos que morreram por falta de respira-
dores (...). Oxalá não seja inútil tanto sofrimento, mas tenhamos dado um salto 
para uma nova forma de viver e descubramos, enfim, que precisamos e somos 
devedores uns dos outros, para que a humanidade renasça» (Papa Francisco, 
Enc. Fratelli tutti, 35). Ninguém se salva sozinho. Devedores uns dos outros. 
Todos irmãos.

Nesta perspetiva, quero dizer que há necessidade de ti para se construir, na 
fraternidade e na amizade social, o mundo de amanhã: aquele em que viveremos 
– nós com os nossos filhos e netos –, quando se aplacar a tempestade. Todos 
devemos ser «parte ativa na reabilitação e apoio das sociedades feridas» (Ibid., 
77). Entre os vários pilares que deverão sustentar esta nova construção, há três 
que tu – melhor que outros – podes ajudar a colocar. Três pilares: os sonhos, a 
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memória e a oração. A proximidade do Senhor dará – mesmo aos mais frágeis 
de nós – a força para empreender um novo caminho pelas estradas do sonho, da 
memória e da oração.

Uma vez o profeta Joel pronunciou esta promessa: «Os vossos anciãos 
terão sonhos e os jovens terão visões» (3, 1). O futuro do mundo está nesta 
aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os 
sonhos dos idosos e levá-los por diante? Mas, para isso, é necessário continuar a 
sonhar: nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade reside a possibili-
dade de os nossos jovens terem novas visões e, juntos, construirmos o futuro. É 
preciso que testemunhes, também tu, a possibilidade de se sair renovado duma 
experiência dolorosa. E tenho a certeza de que não será a única, pois, na tua vida, 
terás tido tantas e sempre conseguiste triunfar delas. E, dessa experiência que 
tens, aprende como sair da provação atual.

Nisto se vê como os sonhos estão entrelaçados com a memória. Penso 
como pode ser de grande valor a memória dolorosa da guerra, e quanto podem as 
novas gerações aprender dela a respeito do valor da paz. E, a transmitir isto, és tu 
que viveste a tribulação das guerras. Recordar é uma missão verdadeira e própria 
de cada idoso: conservar na memória e levar a memória aos outros. Segundo 
Edith Bruck que sobreviveu à tragédia do Holocausto, «mesmo que seja para 
iluminar uma só consciência, vale a pena a fadiga de manter viva a recordação 
do que foi… e continua. Para mim, a memória é viver».[3] Penso também nos 
meus avós e naqueles de vós que tiveram de emigrar e sabem quanto custa deix-
ar a própria casa, como fazem muitos ainda hoje à procura dum futuro. Talvez 
tenhamos algum deles ao nosso lado a cuidar de nós. Esta memória pode ajudar 
a construir um mundo mais humano, mais acolhedor. Mas, sem a memória, não 
se pode construir; sem alicerces, tu nunca construirás uma casa. Nunca. E os 
alicerces da vida estão na memória.

Por fim, a oração. Como disse o meu predecessor, Papa Bento (um idoso 
santo, que continua a rezar e trabalhar pela Igreja), «a oração dos idosos pode 
proteger o mundo, ajudando-o talvez de modo mais incisivo do que a fadiga 
de tantos».[4] Disse-o quase no fim do seu pontificado, em 2012. É belo! A tua 
oração é um recurso preciosíssimo: é um pulmão de que não se podem privar a 
Igreja e o mundo (cf. Papa Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 262). So-
bretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos – todos na 
mesma barca – a atravessar o mar tempestuoso da pandemia, a tua intercessão 
pelo mundo e pela Igreja não é vã, mas indica a todos a serena confiança de um 
porto seguro.
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Querida avó, querido avô! Ao concluir esta minha mensagem, gostaria de 
indicar, também a ti, o exemplo do Beato (e proximamente Santo) Carlos de 
Foucauld. Viveu como eremita na Argélia e lá, naquele contexto periférico, te-
stemunhou «os seus desejos de sentir todo o ser humano como um irmão» (Enc. 
Fratelli tutti, 287). A sua história mostra como é possível, mesmo na solidão do 
próprio deserto, interceder pelos pobres do mundo inteiro e tornar-se verdadei-
ramente um irmão e uma irmã universal.

Peço ao Senhor que cada um de nós, graças também ao seu exemplo, alargue 
o próprio coração e o torne sensível aos sofrimentos dos últimos e capaz de inter-
ceder por eles. Oxalá cada um de nós aprenda a repetir a todos, e em particular aos 
mais jovens, estas palavras de consolação que ouvimos hoje dirigidas a nós: «Eu 
estou contigo todos os dias». Avante e coragem! Que o Senhor vos abençoe.

Roma, São João de Latrão, na Festa da Visitação da Virgem Santa Maria, 
31 de maio de 2021.

FRANCISCO
[1] O episódio é narrado no Protoevangelho de Tiago.
[2] Trata-se da imagem escolhida como logotipo do Dia Mundial dos Avós 

e dos Idosos.
[3] «La memoria è vita, la scrittura è respiro», in L’Osservatore Romano (26 

de janeiro de 2021).
[4] Visita à casa-família “Viva gli anziani”, 12 de novembro de 2012.

Discurso do Papa Francisco aos Diáconos Permanentes                  
da Diocese de Roma, com seus Familiares 

Sala da Bênçãos, sábado, 19 de junho de 2021
Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos! Obrigado pela visita.
Agradeço-vos as vossas palavras e os vossos testemunhos. Saúdo o Cardeal 

Vigário, todos vós e as vossas famílias. Estou feliz, Giustino, por teres sido no-
meado Diretor da Cáritas: olhando para ti, penso que crescerás, tens o dobro da 
altura do padre Ben, vai em frente! [risos, aplausos]. Como também pelo facto 
de a Diocese de Roma ter retomado o antigo costume de confiar uma igreja a um 
diácono para que se torne uma Diaconia, como fez contigo, querido Andrea, num 
bairro operário da cidade. Saúdo com afeto a ti e à tua esposa Laura. Espero que 
não acabes como São Lourenço, mas vai em frente! [risos].
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Dado que me perguntastes o que espero dos diáconos de Roma, dir-vos-
ei algumas coisas, como frequentemente faço quando me encontro convosco e 
paramos para trocar algumas palavras com alguns de vós.

Comecemos por refletir um pouco sobre o ministério do diácono. O prin-
cipal caminho a seguir é o que o Concílio Vaticano ii  indicou, que entendeu o 
diaconado como «grau próprio e permanente da Hierarquia». A Lumen gentium 
, depois de descrever a função dos presbíteros como uma participação na função 
sacerdotal de Cristo, ilustra o ministério dos diáconos, «aos quais foram impos-
tas as mãos “não em ordem ao sacerdócio, mas ao ministério”» (n. 29). Esta 
diferença não é insignificante. O diaconado, que no conceito anterior foi reduz-
ido a uma ordem de passagem para o sacerdócio, recupera assim o seu lugar e a 
sua especificidade. O simples facto de enfatizar esta diferença ajuda a superar o 
flagelo do clericalismo, que coloca uma casta de sacerdotes “acima” do Povo de 
Deus. Este é o núcleo do clericalismo: uma casta sacerdotal “acima” do Povo de 
Deus. E se isto não for resolvido, o clericalismo continuará na Igreja. Os diáco-
nos, precisamente porque se dedicam ao serviço deste Povo, lembram que no 
corpo eclesial ninguém se pode elevar acima dos outros.

Na Igreja, deve prevalecer a lógica oposta, a lógica do abaixamento . So-
mos todos chamados a abaixar-nos, porque Jesus abaixou-se, fez-se servo de 
todos. Se há alguém que é grande na Igreja, é Ele, que se fez o mais pequeno 
e o servo de todos. E tudo começa aqui, como nos recorda o facto de que o di-
aconado é a porta de entrada da Ordem. E permanece-se diácono para sempre. 
Recordemos, por favor, que para os discípulos de Jesus, amar é servir  e servir 
é reinar . O poder está no serviço, não noutro aspeto. E como vos lembrastes 
do que eu disse, que os diáconos são os guardiões do serviço na Igreja, por isso 
podemos dizer que eles são os guardiões do verdadeiro “poder” na Igreja, para 
que ninguém vá além do poder do serviço. Pensai nisto!

O diaconado, seguindo o caminho elevado do Concílio, conduz-nos as-
sim ao centro do mistério da Igreja. Tal como falei de uma “Igreja constitutiva-
mente missionária” e de uma “Igreja constitutivamente sinodal”, assim digo que 
devemos falar de uma “Igreja constitutivamente diaconal ”. Se esta dimensão 
de serviço não for vivida, todos os ministérios se esvaziam a partir de dentro, 
tornam-se estéreis, não produzem frutos. E pouco a pouco mundanizam-se. Os 
diáconos recordam à Igreja que aquilo que Santa Teresinha descobriu é verdade: 
a Igreja tem um coração queimado pelo amor. Sim, um coração humilde que 
palpita de serviço. Os diáconos lembram-nos isto quando, como o diácono São 
Francisco, trazem aos outros a proximidade de Deus sem se imporem, servin-
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do com humildade e alegria. A generosidade de um diácono que se dedica sem 
procurar as primeiras filas perfuma de Evangelho, conta a grandeza da humil-
dade de Deus que dá o primeiro passo — sempre, Deus dá sempre o primeiro 
passo — para ir ao encontro inclusive daqueles que lhe viraram as costas.

Hoje é necessário prestar atenção a outro aspeto. A diminuição do número 
de sacerdotes levou a um compromisso predominante dos diáconos com tare-
fas de substituição que, por muito importantes que sejam, não constituem a na-
tureza específica do diaconado. São tarefas de substituição. O Concílio, depois 
de falar de serviço ao Povo de Deus «no ministério da Liturgia, da palavra e 
da caridade», sublinha que os diáconos são sobretudo — sobretudo — «con-
sagrados aos ofícios da caridade e da administração» (Lumen gentium , 29). 
A frase remonta ao início dos séculos, quando os diáconos se ocupavam em 
nome e por conta do bispo das necessidades dos fiéis, especialmente dos pobres 
e dos doentes. Podemos também recorrer às raízes da Igreja de Roma. Não pen-
so apenas em São Lourenço, mas também na decisão de dar vida às diaconias 
. Na grande metrópole imperial foram organizados sete lugares, distintos das 
paróquias e distribuídos pelos municípios da cidade, nos quais os diáconos real-
izavam um trabalho intenso a favor de toda a comunidade cristã, em particular 
dos “últimos”, de modo que, como dizem os Atos dos Apóstolos , nenhum entre 
eles fosse necessitado (cf. 4, 34).

Por esta razão, em Roma, procurou-se recuperar esta antiga tradição com 
a diaconia na igreja de Santo Estanislau. Sei que estais presentes também na 
Cáritas e noutras realidades próximas dos pobres. Ao fazê-lo, nunca perdereis 
o rumo: os diáconos não serão “meios-sacerdotes” ou padres de segunda cate-
goria, nem “acólitos de luxo”, não, não se pode caminhar nessa estrada; serão 
servos atenciosos que trabalham a fim de que ninguém seja excluído e para que 
o amor do Senhor toque concretamente a vida das pessoas. Em suma, poder-se-ia 
resumir a espiritualidade diaconal em poucas palavras, ou seja, a espiritualidade 
do serviço: disponibilidade interior e abertura exterior . Disponíveis dentro, de 
coração, prontos a dizer sim, dóceis, sem fazer a vida girar em torno da própria 
agenda; e abertos ao exterior, olhando para todos, especialmente para aqueles 
que ficam fora, aqueles que se sentem excluídos. Li ontem um texto do padre 
Orione, que falava sobre o acolhimento dos necessitados, que dizia: «Nas nossas 
casas — referia-se aos religiosos da sua congregação — nas nossas casas todos 
aqueles que têm uma necessidade, qualquer tipo de necessidade, qualquer coisa, 
mesmo aqueles que têm uma dor, devem ser acolhidos». E isto agrada-me. Re-
ceber não apenas os necessitados, mas também quantos sentem dor. Ajudar estas 
pessoas é importante. Confio-vos isto!
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Quanto ao que espero dos diáconos de Roma, acrescento mais três breves 
ideias — mas não vos assusteis: já termino — que não vão na direção das coisas 
a “fazer”, mas das dimensões a cultivar. Em primeiro lugar, espero que sejais 
humildes . É triste ver um bispo e um padre pavonearem-se, mas é ainda mais 
triste ver um diácono que se quer colocar no centro do mundo, ou no centro da 
liturgia, ou no centro da Igreja. Humildes. Que todo o bem que praticais seja um 
segredo entre vós e Deus. E assim dará frutos.

Em segundo lugar, espero que sejais bons esposos  e bons pais . E bons 
avós. Isto dará esperança e conforto aos casais que estão a atravessar momentos 
de fadiga e que encontrarão na vossa simplicidade genuína uma mão estendida. 
Poderão pensar: “Olha o nosso diácono! Ele sente-se feliz por estar com os po-
bres, mas também com os filhos, a esposa e até com o pároco”! Também com a 
sogra, é muito importante! Fazer tudo com alegria, sem se queixar: é um teste-
munho que vale mais do que muitos sermões. E as queixas, fora. Sem reclamar. 
“Tive muito trabalho, tanto...”. Nada. Engoli [mandai para dentro] estas coisas. 
Fora. O sorriso, a família, abertos à família, a generosidade...

Por fim, em terceiro lugar, espero que sejais sentinelas : não só que saibais 
avistar os pobres e distantes — isto não é difícil — mas que ajudeis a comuni-
dade cristã a avistar Jesus nos pobres e nos distantes, enquanto bate à nossa porta 
através deles. É também uma dimensão catequética e profética da sentinela-pro-
feta-catequista que sabe ver além e ajudar os outros a ver além, e a ver os pobres 
que estão longe. Podeis fazer vossa aquela bonita imagem que se encontra no final 
dos Evangelhos, quando de longe Jesus pergunta aos seus discípulos: «Não tendes 
nada para comer?» E o discípulo amado reconhece-o e diz: «É o Senhor»! (Jo  21, 
5.7). Qualquer que seja a necessidade, vejamos o Senhor. Assim também vós vedes 
o Senhor quando, em tantos seus irmãos mais pequenos, ele pede para ser alimen-
tado, acolhido e amado. Eis, gostaria que fosse este o perfil dos diáconos de Roma 
e do mundo inteiro. Trabalhai nisto. Sede generosos e ide em frente deste modo!

Agradeço-vos o que fazeis e o que sois e peço-vos, por favor, que contin-
ueis a rezar por mim. Obrigado!

Papa Francisco na oração do Ângelus do dia 11 de julho 2021
Policlínica Universitária “A. Gemelli” 

Prezados irmãos e irmãs, bom dia!
Estou feliz por poder realizar o encontro dominical do Angelus até daqui, da 

Policlínica “Gemelli”. Estou grato a todos vós: senti a vossa proximidade e o apoio 
das vossas orações. Obrigado de coração! O Evangelho que se lê na Liturgia de 
hoje narra que os discípulos de Jesus, por Ele enviados, «ungiam com óleo muitos 
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doentes, curando-os» (Mc 6, 13). Este “óleo” faz-nos pensar também no sacramento 
da Unção dos enfermos, que dá conforto ao espírito e ao corpo. Mas este “óleo” é 
também a escuta, a proximidade, a solicitude, a ternura de quem cuida da pessoa 
doente: é como uma carícia que faz sentir melhor, acalma a dor e revitaliza. Mais 
cedo ou mais tarde todos nós, todos, precisamos desta “unção” da proximidade e da 
ternura, e todos podemos oferecê-la a outra pessoa, com uma visita, um telefonema, 
uma mão estendida a quem precisa de ajuda. Recordemos que, no protocolo do 
juízo final - Mateus 25 - uma das coisas sobre as quais nos interrogarão será a 
proximidade aos doentes.

Nestes dias 
de hospitalização, 
experimentei mais 
uma vez como 
é importante 
dispor de um 
bom serviço de 
saúde, acessível 
a todos, como 
existe na Itália e 
noutros países. 
Um serviço de 
saúde gratuito, 
que assegure um 
bom atendimento 

acessível a todos. Não se pode perder este bem precioso. É preciso preservá-lo! E 
por isso todos devemos comprometer-nos, pois serve a todos e requer a contribuição 
de todos. Até na Igreja às vezes acontece que alguma instituição de saúde, devido 
a uma má gestão, não está bem economicamente, e o primeiro pensamento que nos 
vem é de a vender. Mas na Igreja a vocação não consiste em ter dinheiro, mas em 
prestar serviço, e o serviço é sempre gratuito. Não vos esqueçais disto: salvar as 
instituições gratuitas!

Quero manifestar o meu apreço e encorajamento aos médicos e a todos os 
profissionais da saúde e ao pessoal deste hospital e de outros hospitais. Trabalham 
tanto! E rezemos por todos os doentes. Eis algumas amigas crianças doentes... Por 
que sofrem as crianças? Por que sofrem as crianças é uma interrogação que toca o 
coração. Acompanhá-las com a oração e rezar por todos os doentes, especialmente 
pelos que se encontram em condições mais difíceis: que ninguém fique sozinho, que 
cada um possa receber a unção da escuta, da proximidade, da ternura e do cuidado. 
Peçamo-lo por intercessão de Maria, nossa Mãe, Saúde dos enfermos.

Papa visitou as crianças na unidade especial do Hospital Agostino 
Gemelli, onde estava internado.




