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 1º,  2ªf:  Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14;
 02,  3ªf: Leituras a escolha do Lecionário.
  – no folheto: 2Mc12,43-46; Sl 26(27); 2Cor 4,14-5,1; Lc 12,35-40; Comemoração de todos os Fiéis Defuntos.
 03,  4ªf,:  Rm 13,8-10; Sl 111(112); Lc 14,25-33;      S. Martinho de Lima
 04,  5ªf,: Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 15,1-10;         S. Carlos Borromeu
 05,  6ªf, Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8;
 06,   sáb.  Rm 16,3-9.16.22-27; Sl 144(145); Lc 16,9-15;
 07, dom.:   Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a; (Bem-aventuranças); 31º DTC-B Todos os Santos
 08,  2ªf:  Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6;
 09,  3ªf:  Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22; 
 10,  4ªf:  Sb 6,1-11; Sl 81(82); Lc 17,11-19;     S. Leão Magno
 11,  5ªf:  Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); Lc 17,20-25;    S. Martinho de Tours
 12,  6ªf:  Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37;                     S. Josafá
 13,  sáb.:,  Sb 18,14-16; 19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8;  
 14,  dom.:  Dn 12,1-3; Sl 15(16); Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32; (Profecia escatológica);   33º DTC-B
 15,  2ªf:  1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118(119); Lc 18,35-43;          Sto. Alberto Magno
 16,  3ªf:  2Mc 6,18-31; Sl 3,2-3.4-5.6-7(R.6b); Lc 19,1-10;   Sta. Margarida da Escócia; Sta. Gertrudes
 17,  4ªf:  2Mc 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28;     Sta. Isabel da Hungria
 18,  5ªf:  1Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19.41-44; ou prs.: At 28,11-16.30-31; Sl 97(98); Mt 14,22-33;
  Dedicação da Basílica de S. Pedro e S. Paulo;
 19,  6ªf: 1Mc 4,36-37.52-59; Cânt.: 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R13b); Lc 19,45-48; 
  Ss. Roque González, Afonso Rodrigues e João del Castillo;
20,  sáb.:  1Mc 6,1-13; Sl 9A(9) (R.cf. 15a); Lc 20,27-40;  
21,  dom.:  Dn 7,13-14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37; (“Eu sou o rei”);
  Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo   34º DTC-B
22,  2ªf,  Sta. Cecília. Dn 1,1-6.8-20; Cânt.: 3,52.53-54.55.56-57 (R.52b); Lc 21,1-4; 
23,  3ªf:  Dn 2,31-45; Cânt.: Dn. 3,57-59.60-61 (R. cf. 59b); Lc 21,5-11;  S. Clemente I -  S. Columbano
24,  4ªf:  Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn. 3; Lc 21,12-19;       Sto. André Dung-Lac e Comps
25,  5ªf:  Dn 6,12-28; Cânt.: Dn. 3,68-70.71-72.73-74 (R.59b); Lc 21,20-28;  Sta. Catarina de Alexandria
26,  6ªf:  Dn. 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75-77.78-79.80-81 (R. 59b ); Lc 21,29-33;
27,  sáb.:  Dn,7-15-27; Cânt.: Dn. 3,82-83.84-85.86-87 (R.59b); Lc 21,34-36;
28.  dom.:  Jr 33,14-16; Sl 24(25); 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36; (Fim do mundo);  1º Advento
29,  2ªf:  Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11; 
30,  3ªf:  Rm 10,9-18; Sl 18(19A); Mt 4,18-22;       Sto. André
Outubro
1º,  4ªf:  Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37;
02,  5ªf:  Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; 
03,  6ªf:  Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31;     S. Francisco Xavier
04,  sáb.,: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8;      S. João Damasceno
05, dom.:  Br 5,1-9; Sl 125(126); Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6; (O Precursor);  2º Advento

Solenidade
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Campanha para a Evangelização 2021
Do seu texto base, além do que está na celebração do dia 21,

solenidade de Cristo Rei, início da Campanha
12. Em 2021, o 

tema da Campanha da 
Evangelização é: “Ide, 
sem medo, para ser- 
vir”. Uma expressão do 
Papa Francisco em sua 
homilia de encerramen-
to na Jornada Mundial 
da Juventude, em 2013, 
no Brasil. Neste envio 

missionário, o Papa nos convida a ir além do medo, enraizados na fé, sem nos 
deixar esquecer que, quem evangeliza é também evangelizado. Quem transmite 
a fé recebe mais alegria. Quem assume a alegria de evangelizar como estilo de 
vida se compro- mete com a construção de uma nova realidade e, por meio do te-
stemunho, dá visibilidade ao Reino de Deus. “Levar o Evangelho é levar a força 
de Deus, para extirpar e destruir o mal e a violência; para devastar e derrubar as 
barreiras do egoísmo, da intolerância e do ódio; para construir um mundo novo” 
(Papa Francisco, Rio de Janeiro, 28 de julho de 2013). 

13. Ide, sem medo, para servir: Participando da Campanha da Evange-
lização somos enviados a serviço da Palavra, da comunidade e da caridade. O 
grande objetivo é que Jesus Cristo seja anunciado a todas as pessoas e, de um 
modo especial, fazer com que consigamos cumprir aquele mandato do Senhor: 
“Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura!” (Mc 16,15).

14. Ide, a serviço da Palavra: Em 2021, foi publicado o Estudo 114 da 
CNBB: “E a Palavra habitou entre nós” (Jo 1,14) – Animação Bíblica da Pas-
toral a partir das comunidades eclesiais missionárias. Este Estudo, em linha de 
continuidade ao caminho das DGAE, é uma rica contribuição para que possamos 
avançar mais na relação com a Palavra de Deus, alimentando cada pessoa, cada 
comunidade e todos homens e mulheres de boa vontade. Servir à Palavra é trans-
mitir a for- ça do amor que recebemos. É zelar pela liturgia, formar ministros a 
serviço da Palavra e favorecer espaços para promover a leitura orante da Palavra 
de Deus, entre outros. Sem o anúncio da Palavra, a evangelização não se torna 
realidade. 
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15. Ide a serviço da Comunidade: “Não deixemos que nos roubem a co-
munidade!” (EG, n. 92). É preciso dizer sim a uma mística que promova a frater-
nidade e reconheça o valor de cada pessoa. O anúncio do Evangelho gera a co-
munidade que se forma em ruas, condomínios, aglomerados, edifícios, unidades 
habitacionais, bairros populares, povoados, aldeias e grupos por afinidades. São 
pessoas que que se reúnem, movidas pela fé em Jesus Cristo, para a escuta da Pa-
lavra, para viver a fé cristã numa sociedade de contrastes. A comunidade vence 
o anoni- mato e a solidão, promove a mútua-ajuda, se abre para a sociedade e o 
cuidado da Casa Comum.

16. Ide à serviço da Caridade: Evangelizar é cuidar com amor de todos, 
em especial dos mais pobres. “Sem caridade a oração não pode ser considerada 
cristã” (DGAE, n. 102). A caridade é o AMOR, dom desinteressado de si mes-
mo, uma disposição interior que nasce do encontro com o Senhor, e não os resul-
tados que se deseja alcançar. A Caridade como serviço à vida plena é a doação 
da própria vida por amor e para o bem comum, a fim de que todos tenham vida, 
e vida em plenitude. A caridade é a fonte da qual brota o amor, a liberdade e a 
justiça. A experiência deste dom é a própria moldura do coração humano. Sem a 
caridade não se alcança a fraternidade. 

17. Que possamos assumir com empenho mais esta Campanha para a Evan-
gelização que deseja suscitar um renovado amor missionário nos fiéis. Participe! 

Acolher o Reino de Cristo
Mensagem do Papa Francisco na oração do Angelus de 25/11/2018,

à luz do evangelho do primeiro domingo de Advento
Bom dia, estimados irmãos e irmãs!
A solenidade de Jesus Cristo Rei do uni-

verso, que celebramos hoje, é colocada no fim 
do ano litúrgico e recorda que a vida da criação 
não progride por acaso, mas procede rumo a 
uma meta final: a manifestação definitiva de 
Cristo, Senhor da história e de toda a criação. A 
conclusão da história será o seu reino eterno. O 
hodierno trecho evangélico (cf. Jo 18, 33b-37) 
fala-nos deste reino, o reino de Cristo, o reino 

de Jesus, narrando a situação humilhante na qual se encontrou Jesus depois de 
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Celebração da Palavra de Deus
Comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2021

 - Com fé na ressurreição em Cristo, caminhar na esperança e rezar pelos falecidos 
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
  Cor litúrgica: ROXO                    Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                   www.diocesedeerexim.org.br
   
1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 620) 1. A vida, pra quem acredita, / não ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor do Pai, que nos criou, a graça de Jesus Cristo, que é a 

ressurreição e a vida, e a comunhão do Espírito Santo, que renova 
nossa esperança, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
Anim. Rezando por todos os falecidos, especialmente pelos da pandemia Covid-19, 

renovamos nossa esperança na ressurreição eterna e o compromisso de vivermos 
a solidariedade fraterna com todos, de praticarmos a justiça e cuidarmos da natu-
reza, nossa casa comum. 

P. (...falecidos a recomendar a Deus – os parentes, os membros da comunidade, os 
que morreram de morte natural, as vítimas da pandemia, da violência, do descaso 
da sociedade, os que viveram poucos dias ou muitos anos.... / aspectos que o dia 
de finados propõe retomar /...)

 
Pedido de perdão
P. À luz do mistério da Morte e Ressurreição de Cristo, invoquemos a misericórdia 

divina por nós e pelos falecidos, por não cultivarmos sempre a esperança na vida 
eterna e a memória agradecida de “quantos caminharam antes de nós, que nos 
acompanharam, nos deram a vida”. 

(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 onipotente e bondoso...
A. Amém. 
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P. (Missal, 02/11, terceiro modelo, p. 695) OREMOS. Ó Deus, fizestes o vosso 
Filho único vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vossos filhos e filhas 
superar a mortalidade desta vida e contemplar eternamente a vós, Criador e 
Redentor de todos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Vivendo a fidelidade a Deus, alcançaremos a ressurreição eterna que sua Re-

velação nos garante e que pedimos para todos os falecidos. 

1ª Leitura: 2Mc 12,43-46 (Lecionário, p, 1051)

Salmo: Sl 26(27) (Lecionário, p. 1062)
S. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
A. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes.
1. O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo? O Senhor é proteção da 

minha vida; perante quem eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa/ e é isto que eu desejo: habitar no santuário 

do Senhor/ por toda a minha vida; saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo 
no seu templo.

3. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão! É vossa face que eu 
procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio! 

4. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra nos viventes. Espera no Senhor 
e tem coragem, espera no Senhor. 

2ª Leitura: 2Cor 4,14-5,1 (Lecionário p. 1075)    

Evangelho: Lc 12,35-40 (Lecionário p. 1087)

A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. É esta a vontade de quem me enviou: que eu não perca nenhum dos que ele me 

deu, mas que eu os ressuscite no último dia.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
A morte é uma realidade implacável para todos. Ela faz parte de nossa vida. 

Nascimento e morte são as pontas da existência de qualquer ser. Todos os dias ouvi-
mos notas de falecimento e frequentemente participamos do sepultamento de ami-
gos e familiares. Nesse tempo de pandemia Covid-19, foram milhares os falecidos 
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em nosso país e milhões no mundo. Isso pode ajudar-nos a aguçar a consciência de 
que chegará a nossa vez de partirmos deste mundo para o outro. Por isso, devemos 
estar sempre vigilantes como recomenda a passagem do evangelho que ouvimos e 
não sermos displiscentes e desligados como as 5 jovens de outra passagem.

De fato, parece que se quer viver como se a morte não existisse ou como se 
ela acontecesse só para os outros. Atualmente, vive-se um paradoxo, uma contradi-
ção. De um lado, se aspira a viver mais tempo e com maior qualidade. Por outro, a 
espiral da violência cresce cada vez mais, destruindo vidas como se não tivessem 
nenhum valor. Por um lado, protege-se animais e plantas em extinção, com grandes 
investimentos e leis rigorosas. Por outro, pouco ou nada se faz para impedir a morte 
de milhões de seres humanos desnutridos e se quer legalizar o aborto e a eutanásia. 
Investe-se em tecnologia, em armamentos, e pouco em assegurar condições de vida 
digna para todos. O resultado é a crise financeira mundial, a crise ambiental, a perda 
do sentido da vida.

O que pode nos propor a celebração do dia de finados neste contexto?
Certamente, entre outros aspectos estes:
1°) retomar o compromisso em favor da vida. A Campanha da Fraternidade 

deste ano nos convidou a escolher, a defender e a promover a vida humana desde a 
sua concepção até a sua morte natural, compreendida como dom de Deus e co-res-
ponsabilidade de todos na busca de sua plenificação, a partir da beleza e do sentido 
da vida em todas as circunstâncias e do compromisso ético do amor fraterno. A 
Igreja frequentemente  nos convidou a promover a vida concebida, gestada, dada à 
luz e no percurso das diversas fases de seu desenvolvimento, bem como a vida de 
todos os seres da natureza. Sem vida no meio ambiente, é impossível a vida humana. 
Neste sentido, a  Campanha da Fraternidade aborda muitas vezes este assunto.

2°) renovar a esperança na vida eterna, na feliz ressurreição. Não caminhamos 
para a aniquilação, mas caminhamos para a plenitude da vida em Deus. Cristo nos 
garante: ele é a ressurreição e a vida e quem nele crer não morrerá para sempre. São 
João nos diz que já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo o que 
haveremos de ser. 

3°) relembrar que a fé nos assegura: vamos ressuscitar para a glorificação 
no céu ou para punição no inferno. Dependerá de cada um. Quem rejeitar Deus de 
forma consciente e voluntária, terá uma eternidade infernal. Quem o acolher e viver 
segundo Ele, terá uma eternidade gloriosa. Quem viver aqui segundo as bem-aven-
turanças, será bem-aventurado na eternidade.

4°) rezar com fé e confiança por todos os defuntos, dizendo fervorosamente: 
vida eterna dai-lhes Senhor, da luz perpétua o resplendor. 
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Oração dos fiéis
P. A Deus, princípio e fim de tudo, de quem viemos e para quem voltaremos, dirija-

mos nossa prece confiante por todos os falecidos e por todos os que vivem mais 
de perto a morte de familiares, especialmente por causa da Covid-19, da violência 
e de outras causas.  

A. Ouvi-nos, Senhor dos vivos e dos mortos.
L. 1. Para que as Igrejas cristãs defendam e promovam sempre a vida desde a con-

cepção até seu término natural, na perspectiva da eternidade, em meio à atual 
cultura de morte, nós vos pedimos. 

2. Para que os ministros ordenados e os agentes de pastoral leigos sejam presença de 
consolo e esperança junto às famílias enlutadas, nós vos pedimos.  

3. Para que a comemoração dos fiéis falecidos, especialmente os da pandemia Co-
vid-19, nos ajude a crescer na solidariedade fraterna na família e na comunidade, 
nós vos pedimos. 

4. Para que todos os falecidos que seguiram o Evangelho tenham alegria de contem-
plar-vos face a face na glória eterna, nós vos pedimos. 

5. Para que recompenseis os que dedicaram sua vida na prática da justiça, na defesa 
da verdade, na promoção da dignidade dos excluídos da sociedade, nós vos pedi-
mos. 

6. Para que acolhais benignamente os falecidos de nossa comunidade, nós vos pe-
dimos. 

7. ...
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo bem realizado entre nós pelos irmãos e irmãs 

que chamastes para junto de vós e vos pedimos que lhes concedais a recompensa 
prometida aos que vos são fiéis e a nós, a graça da perseverança no vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Ofereçamos nossos dons a Deus em favor dos falecidos que mais lembramos 

neste dia. 
A. (Nº 627) 
Ref. Nem a vida, nem a morte vão...
P. Acolhei, ó Deus, os nossos dons em favor de todos os que adormeceram em 

Cristo, para que, por esta celebração, livres dos laços da morte, obtenham a vida 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
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A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, porque nos garantis, por vosso Filho Jesus, que o fim 

último de nossa vida nesta terra é a feliz ressurreição e a glória eterna convosco. 
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque na vossa infinita misericórdia quereis aco-

lher a todos os vossos filhos e filhas para a festa sem fim em vossa casa.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja, com nosso Papa ----, nosso Bispo ---, irradiar 

no mundo a luz da vitória de vosso Filho sobre a morte e o pecado.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei, ó Deus, junto à Virgem Maria, nossa Mãe, a São José, seu esposo, aos 

santos e santas, todos os falecidos de nossas famílias (especialmente...pode lem-
brar os últimos falecidos....)

A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos reunistes na comunidade de fé. Man-

tende-nos sempre fiéis e perseverantes.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
D. Acolhei com bondade, ó Deus, esta nossa manifestação de louvor e de confiança 

que vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor;
A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
D. Na esperança da ressurreição final, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nos-

so... (--- ministro/a busca as hóstias e coloca no altar....)
Anim.: Na certeza da promessa de Cristo de que alimentando-nos de seu Corpo 

teremos a Vida Eterna, participemos a comunhão eucarística. 
A. (Nº 631) Ref. A minh’alma tem sede de Deus, / ....
P. OREMOS. Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, derramai vossa mise-

ricórdia sobre os vossos filhos e filhas falecidos; e aos que destes a graça 
do batismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna. 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 – os falecidos lembrados de modo especial neste mês e da pandemia; as 
pastorais da Diocese; a união e santificação das famílias; a formação dos futuros 
padres; os doentes e idosos e seus cuidadores ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Peçamos a intercessão de Maria para vivermos sempre os diversos aspectos 

que este dia ressalta, entre outros, a oração pelos falecidos, a consciência da bre-
vidade da vida, a fidelidade da fé até o fim.  

A. (Nº 645) Ref. Maria, ó Mãe cheia de graça, / Maria, protege os filhos teus. 
Maria, Maria, / nós queremos contigo estar nos céus.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de toda consolação nos dê a sua bênção, ele que na sua bondade criou o 

ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressur-
reição. / A. Amém.

P. Deus nos conceda o perdão dos pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz 
eterna. / A. Amém.

P. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente 
com ele./ A. Amém.

P. Abençoe-nos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo./ A. Amém. 
P. A certeza da ressurreição seja a vossa força e a vossa esperança; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Homilia do Papa Francisco
Cemitério Laurentino de Roma, 2 de novembro de 2018
A liturgia de hoje é realista, concreta. Situa-nos nas três dimensões da vida, 

que até as crianças compreendem: o passado, o futuro, o presente.
Hoje é um dia de memória do passado, para recordar quantos caminharam 

antes de nós, que nos acompanharam, nos deram a vida. Recordar, fazer memória. 
A memória é aquilo que fortalece um povo porque se sente radicado num cami-
nho, numa história, num povo. A memória faz com que compreendamos que não 
estamos sozinhos .... Não é fácil fazer memória. Muitas vezes, temos dificuldade 
para voltar atrás com o pensamento ao que aconteceu na nossa vida, na nossa 
família, no nosso povo... Mas hoje é dia de memória que nos leva às raízes: às 
minhas raízes, às raízes do meu povo.

E é também um dia de esperança: lembrar o que nos espera. Um céu novo, 
uma terra nova e a cidade santa de Jerusalém, nova. Linda imagem usada para nos 
fazer entender o que nos espera: «Vi descer do céu, de junto de Deus, a Cidade 
Santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo» (cf. Ap 21, 2). 
Espera-nos a beleza... Memória e esperança, esperança de nos encontrarmos, de 
chegarmos onde está o Amor que nos criou, o Amor que nos espera: o amor do Pai.
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E entre memória e esperança há a terceira dimensão, a do caminho que 
devemos percorrer e que atravessamos. E como percorrer o caminho sem errar? 
Quais são as luzes que me ajudarão a não errar a estrada? ... São as Bem-Aventu-
ranças que Jesus nos ensinou. Estas Bem-Aventuranças — a mansidão, a pobreza 
de espírito, a justiça, a misericórdia, a pureza de coração — são as luzes que nos 
acompanham para não errarmos estrada: este é o nosso presente.

Neste cemitério existem as três dimensões da vida: a memória, podemos 
vê-la ali [indica os túmulos]; a esperança, que vamos celebrar agora na fé, não na 
visão; e as luzes para nos guiar no caminho de modo a não errarmos a estrada, as 
Bem-Aventuranças.

Peçamos hoje ao Senhor que nos conceda a graça de nunca perder a memó-
ria, jamais esconder a memória — memória de pessoa, de família, de povo — e 
que nos dê a graça da esperança, porque a esperança é um dom dele: saber es-
perar, olhar para o horizonte, não permanecer fechado diante de um muro. Olhar 
sempre para o horizonte e para a esperança. E que nos conceda a graça de compre-
ender quais são as luzes que nos acompanharão no caminho para que não erremos 
e possamos chegar onde nos esperam com tanto amor.

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

Visite a Livraria Diocesana.

Oração do Papa Francisco pelos fiéis defuntos
Deus de infinita misericórdia, confiamos à tua imensa bondade aqueles que 

deixaram este mundo para a eternidade, onde Tu aguardas toda a humanidade redi-
mida pelo sangue precioso de Cristo, morto para nos libertar dos nossos pecados.

... Dirige para nós o teu olhar misericordioso que nasce da ternura do teu 
coração, e ajuda-nos a caminhar na estrada de uma completa purificação. Que ne-
nhum dos teus filhos se perca no fogo eterno do inferno onde já não poderá haver 
arrependimento.

Confiamos-Te, Senhor, as almas dos nossos entes queridos, das pessoas que 
morreram sem o conforto sacramental, ou não tiveram ocasião de se arrepender nem 
mesmo no fim da sua vida.

... Que a irmã morte corporal nos encontre vigilantes na oração e carregados 
de todo o bem realizado ao longo da nossa breve ou longa existência. Senhor, nada 
nos afaste de Ti nesta terra, mas em tudo nos dês o apoio no ardente desejo de re-
pousar serena e eternamente em Ti. Amém.
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Celebração da Palavra de Deus
32º DTC-B, solenidade de todos os Santos - 07.11.2021

 - Vivendo as bem-aventuranças, com o exemplo e a intercessão dos santos, teremos a alegria da santidade 
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
   Cor litúrgica: BRANCO            Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 616) Ref. Somos um povo que alegre vai, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Deus, nosso Pai, que nos chama à santidade; o amor de 
Cristo, nosso Salvador, que nos indica as bem-aventuranças para vivê-
-la; e a luz do Espírito Santo que ilumina nossa vida, estejam convosco. 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Como comunidade peregrina na fé, celebramos a Virgem Maria e a multi-

dão incontável de irmãos e irmãs que alcançaram a santidade e estão na glória da 
Santíssima Trindade. Caminhando na esperança, pedimos a intercessão deles para 
vivermos na fidelidade a Cristo e assim também nos santificarmos.

P. (... dia de oração pelas vocações e da partilha / terça-feira, reunião dos padres e 
diáconos no Seminário / ...) 

Pedido de  perdão 
P. A Santidade é nossa vocação comum. Peçamos perdão a Deus se nem sempre a 

vivemos bem e imploremos a graça de imitarmos a Virgem Maria, todos os santos 
e santas que  hoje celebramos.

L. Senhor, que nos chamais a todos à glória eterna convosco, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos indicais as bem-aventuranças como caminho de santidade, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que destes a graça da perseverança aos santos e santas, 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
S. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas! ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só 

festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão nu-
merosos, a plenitude da vossa misericórdia. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, solenidade de todos os santos, Paulinas-Paulus, p. 1047-1050)
Anim.: Todos somos chamados à santidade e a realizaremos vivendo as bem-aven-

turanças em nosso dia a dia, com suas alegrias e tristezas, conquistas e provações, 
como a pandemia e outras. 

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 

L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a mar-

ca do Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro anjos que tinham recebido o 
poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado 
na fronte os servos do nosso Deus”. Ouvi então o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de 
Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e 
do Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos procla-
mavam com voz forte: “A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no 
trono, e ao Cordeiro”. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos An-
ciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do 
trono. E adoravam a Deus, dizendo: “Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a 
ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. 
Amém”. E um dos Anciãos falou comigo e perguntou: “Quem são esses vestidos 
com roupas brancas? De onde vieram?” Eu respondi: “Tu é que sabes, meu Se-
nhor”. E então ele me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. La-
varam e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.
 
Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração / dos que procuram o Senhor!
A. É assim a geração / dos que procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,* o mundo inteiro com os seres 
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que o povoam; - porque ele a tornou firme sobre os mares,* e sobre as águas a 
mantém inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do Senhor,* quem ficará em sua santa habitação?” - “Quem 
tem mãos puras e inocente o coração,* quem não dirige sua mente para o crime.

3. - Sobre este desce a bênção do Senhor* e a recompensa de seu Deus e Salvador”. 
- “É assim a geração dos que o procuram,* e do Deus de Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
L. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e penais a carregar pesado fardo, e 

descanso eu vos darei, diz o Senhor.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus 
Algumas pessoas, quando passam por necessidade maior e são ajudadas com 

generosidade por alguém, lhe dizem com gratidão: você é um santo ou uma santa. 
Quando uma pessoa passa por incompreensões, falta de reconhecimento por aqui-
lo que faz, maus tratos na vida conjugal, injustiça e exploração no emprego, nos 
negócios e não desanima, não se vinga, não se desvia do bem, recebe de outros a 
mesma designação: é um santo ou uma santa. Haverá também os que a julguem tola 
ou boba. Mas no fundo, reconhecem que tem um comportamento digno e elevado. 

Quem usa esta expressão em relação a uma pessoa não está dizendo que haja 
um novo integrante da lista oficial de santos da Igreja. Mas entende-se facilmente 
que se trata de uma pessoa boa, generosa, justa, pronta a ajudar. Trata-se de alguém 
que está se santificando. Vivendo assim, uma multidão incontável alcançou a santi-
dade e está na glória divina.

Estes e aqueles que a Igreja declarou oficialmente santos são celebrados neste 
primeiro domingo deste mês, chamado, popularmente, de mês das almas. Tendo no 
início a comemoração de todos os falecidos e de todos os santos e coincidindo com 
o final do ano litúrgico, quando as leituras falam do fim dos tempos, este mês nos 
convida a refletir sobre as realidades últimas de nossa vida, a morte, o juízo, a eter-
nidade feliz ou infeliz, no céu ou no inferno, respectivamente. 

Este dia de todos os santos proclama, em primeiro lugar, a santidade de Deus. 
Só Ele é Santo e nos chama a ser santos. Cristo nos exorta: sede perfeitos como 
vosso Pai celeste é perfeito.

Em segundo lugar, este dia festeja aqueles que se santificaram vivendo a fé 
testemunhada na retidão de vida, a esperança, comprovada na perseverança em meio 
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às dificuldades e a caridade, repleta de boas obras. Eles se santificaram vivendo as 
bem-aventuranças, conforme o evangelho desta festa. Foram pessoas pobres em es-
pírito, acolheram a proposta de Jesus, dedicaram sua vida ao Reino. Foram pessoas 
mansas, rejeitando todo tipo de violência como caminho de solução dos problemas 
enfrentados; foram pessoas aflitas pela penúria a que foram submetidas e por isso 
tiveram fome e sede de justiça; mesmo excluídas, foram pessoas misericordiosas, 
mansas e puras de coração. 

Conforme a primeira leitura deste domingo, eles um número imenso do povo 
do Antigo Testamento e dos outros povos do mundo. Na visão de São João, vestem 
roupas de vitória, pois venceram a grande batalha da vida, foram purificados pelo 
sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. De acordo com a segunda leitura, eles já são o que 
haveremos de ser.

Por sua vida, os santos nos revelam na prática o que é ser cristão, como se ama 
e serve a Deus. São modelo de vida para todos. Ao mesmo tempo, são nossos ami-
gos e intercessores. Imitando-os e com sua intercessão, podemos tornar-nos santos 
também, pois a santidade não é privilégio de ninguém, mas vocação de todos. 

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...

Oração dos fiéis
P. Celebrando a Virgem Maria, nossa Mãe, e todos os santos e santas, apresentemos 

nossas preces a Deus, fonte de toda santidade. 
A. Pela intercessão de Maria e dos santos, escutai-nos, Senhor.
1. Para que a Igreja, purificada e santificada, anuncie com credibilidade a Boa nova 

da Salvação a todos os povos, nós vos pedimos: 
2. Para vivermos nossa santificação pela oração, pela leitura orante de vossa Pala-

vra, pela celebração litúrgica, pela prática da justiça e pelo cuidado com a casa 
comum, nós vos pedimos:  

3. Para que nossas famílias tenham sempre ambiente favorável à santificação de 
seus membros, nós vos pedimos. 

4. Para que os prejudicados ou perseguidos de morte por amarem a justiça e a ver-
dade tenham vossa graça a fim de perseverarem na fidelidade a vós até o fim, nós 
vos pedimos.

5. Para cultivarmos a solidariedade com todos os que sofrem consequências mais 
graves da pandemia Covid-19 e dos males sociais, nós vos pedimos:

P. Lembrando nossos seminaristas e pedindo mais vocações, rezemos:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
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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 
Procissão e apresentação das oferendas
Anim.: Na disposição de sempre estendermos nossas mãos para Deus e para os ir-

mãos e irmãs,  coloquemos nossos dons sobre o altar.
A. (Nº 617) Ref. A vida dos justos está nas mãos de ...
P. Possam agradar-vos, ó Deus, os apresentados em honra de todos os Santos. Certos 

de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão contínua pela 
nossa Salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Com alegria, proclamamos vossa glória, ó Deus, porque nos santos e santas, 

que hoje celebramos, nos ofereceis a esperança e o modelo para buscarmos nossa 
própria santificação.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração. 
D. Manifestamos a vós nossa gratidão pela Igreja que irradia no mundo a Luz da 

vossa Palavra, com nosso Papa ... e nosso Bispo ..., em comunhão com todos os 
bispos, padres e diáconos.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque pelo batismo nos libertais do pecado e nos 

revestis de vossa graça santificadora. Não permitais que nos separemos de vós. 
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos louvamos por todos os gestos de paz e solidariedade de tantos irmãos e 

irmãs comprometidos na construção de um mundo justo e fraterno. Que eles nunca 
desistam de seu compromisso.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Nós vos bendizemos pelo testemunho deixado entre nós pelos falecidos de nos-

sas famílias e comunidades (de modo particular ...  pode citar o nome dos faleci-
dos mais recentes)

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
D. Que vos seja agradável nossa louvação. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. A oração é grande meio de cultivarmos a santidade. Rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias e coloca sobre o altar....)
Anim.: Com o Pão do Céu, podemos percorrer o caminho da santidade que o Senhor 

nos aponta. 
A. (Nº 618) Ref. Bem-aventurados os que têm um coração ...
P. OREMOS. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, nós vos adoramos e 

admiramos, porque só vós sois o Santo, e imploramos que a vossa graça nos 
santifique na plenitude do vosso amor, para que, desta mesa de peregrinos, 
passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. 

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

sa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo 
– os falecidos lembrados de modo especial neste mês e os da pandemia; reunião dos 
padres e diáconos, terça-feira; as pastorais da Diocese; a união e santificação das 
famílias; a formação dos futuros padres; os doentes e idosos e seus cuidadores ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. O sentido absoluto de nossa vida é a  santidade.  Com Cristo e n’Ele a alcan-

çaremos. 
A. (Nº 859) Ref. Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar. Sem-

pre ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, glória e exultação dos Santos que hoje celebramos solenemente, nos aben-

çoe para sempre. / A. Amém. 
P. Livres, por sua intercessão, dos males presentes, e inspirados pelo exemplo de 

sua vida, possamos colocar-nos constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. / 
A. Amém. 

P. E assim, com todos eles, nos seja dado viver a alegria da verdadeira pátria, onde a 
Igreja reúne seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. / A. Amém.

P. Abençoe-nos o Deus da paz e do perdão, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes:
- Segunda-feira, das 13h30 às 16h30, encontro das coordenações paroquiais da Ani-

mação Bíblico-catequética, local a ser definido. 
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- Terça-feira, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Seminário de Fátima. 
- Quinta-feira, das 08h30 às 15h, reunião de avaliação do ano de 2021 e planeja-

mento para 2022 dos coordenadores e vices da Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro 
Diocesano.

- Sábado, das 08h às 11h30, encontro das assessoras da Infância e Adolescência 
Missionária, no Centro Diocesano; 19h, Dom Adimir, missa e crismas na igreja 
São Caetano, Severiano de Almeida.

- Domingo – 33º DTC-B - Quinto Dia Mundial dos Pobres (instituído pelo Papa 
Francisco na Carta Apostólica Misericordia et misera, de 20/11/2016) – 09h, Dom 
Adimir, crismas na igreja Sagrado Coração de Jesus, Paulo Bento.

Leituras da semana:
dia 08, 2ªf: Sb 1,1-7; Sl 138(139); Lc 17,1-6; dia 09, 3ªf: Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 

3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22; dia 10, 4ªf, S. Leão Magno: Sb 6,1-11; Sl 
81(82); Lc 17,11-19; dia 11, 5ªf, S. Martinho de Tours: Sb 7,22-8,1; Sl 118(119); 
Lc 17,20-25; dia 12, 6ªf, S. Josafá: Sb 13,1-9; Sl 18(19A); Lc 17,26-37; dia 13, 
sáb, Sb 18,14-16; 19,6-9; Sl 104(105); Lc 18,1-8; dia 14, dom.: Dn 12,1-3; Sl 
15(16); Hb 10,11-14.18; Mc 13,24-32; (Profecia escatológica); 33º DTC-B

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

notícias, artigos, informativo diocesano e de paróquias de cada semana, jornal 
mensal, este folheto de missa, caderno das celebrações dominicais da Palavra de 

Deus, no acervo digital, áudios dos cantos deste folheto, galeria de fotos...

A primeira Leitura de hoje, tirada do Livro do Apocalipse, fala-nos do céu e coloca 
diante de nós «uma multidão imensa», incalculável, «de todas as nações, tribos, povos e 
línguas» (Ap 7, 9). São os santos. O que fazem “lá em cima”? Cantam juntos, louvam a Deus 
com alegria. Seria agradável ouvir os cânticos deles... Mas podemos imaginá-los: sabeis 
quando? Durante a Missa, quando cantamos «Santo, santo, santo é o Senhor Deus do uni-
verso...». É um hino — diz a Bíblia — que vem do céu, que se canta lá (cf. Is 6, 3; Ap 4, 8), 
um hino de louvor. Então, cantando o “Santo”, não só pensamos nos santos, mas fazemos 
aquilo que eles fazem: naquele momento, na Missa, estamos como nunca em união com eles.

E estamos em união com todos os santos: não só com os mais conhecidos, do 
calendário, mas também com os “da porta ao lado”, os nossos familiares e conhecidos que 
agora fazem parte daquela multidão imensa. Então hoje é festa de família. Os santos estão 
próximos de nós, aliás, são os nossos irmãos e irmãs mais verdadeiros. Compreendem-nos, 
amam-nos, sabem qual é o nosso verdadeiro bem, ajudam-nos e esperam por nós. São felizes 
e querem que sejamos felizes com eles no paraíso.

A Santa Mãe de Deus, Rainha dos santos, nos ajude a percorrer com decisão o camin-
ho da santidade; ela, que é a Porta do céu, introduza os nossos entes queridos defuntos na 
família celeste. (Da reflexão do Papa Francisco na oração do Ângelus de 1º/11/2018)
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 Celebração da Palavra de Deus
33º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 14.11.2021

 - Na confiança absoluta em Cristo, m meio aos bens transitórios, 
    buscar os que permanecem para sempre
 - 5º Dia Mundial dos Pobres (Misericordia et Misera, 21)
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
   Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. Nº 363) 1.E o Senhor nos reuniu / mais uma ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor e a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo, cujas palavras 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Muitas inovações da tecnologia são superadas rapidamente. O ritmo acele-

rado da vida, o desgaste natural das coisas ou incêndios e intempéries da natureza 
nos fazem sentir quanto tudo é passageiro. Nessa realidade, a fé nos revela o que 
nunca passará e o que vale a pena viver para nosso encontro definitivo com Deus.  

P. (5º Dia Mundial dos Pobres – de segunda-feira a quarta-feira, encontro regional 
de presbíteros em São Leopoldo ...)

Pedido de  perdão 
P. Na correria da vida, podemos não dedicar tempo para o diálogo com os outros 

e com Deus; podemos correr o perigo de perder o essencial da vida e, como diz 
nosso Papa, de não ouvir o grito dos pobres e permanecermos na indiferença. Por 
estes e outros motivos, invoquemos a misericórdia divina. (Pausa)

L. Senhor, que fareis os justos brilhar como estrelas, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos preparais um lugar junto do Pai, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que tendes palavras que não passam, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém. 

Hino de louvor
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas alturas!
A. E paz na terra aos homens ....
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P. OREMOS! Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos 
servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coisas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 33º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 677-679)
Anim. Com a luz da Palavra de Deus, podemos viver nossa breve vida presente, com 

suas atividades e provações, na esperança e na certeza da vida eterna. 

1ª Leitura: Dn 12,1-3 

Salmo: Sl 15(16)
S. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
A. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
S. 1. - Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,* meu destino será seguro em 

vossas mãos! - Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,* pois se o tenho a meu 
lado não vacilo.

2. = Eis por que meu coração está em festa,+ minha alma rejubila de alegria,* e até 
meu corpo no repouso está tranquilo; - pois não haveis de me deixar entregue à 
morte,* nem vosso amigo conhecer a corrupção. 

3. - Vós me ensinais vosso caminho para a vida;* junto a vós, felicidade sem limites, 
- delícia eterna e alegria ao vosso lado!* Delícia eterna e alegria ao vosso lado!

2ª Leitura: Hb 10,11-14.18 

L. Leitura da Carta aos Hebreus. 
Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os 

mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter 
oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. 
Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus 
pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. 
Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Mc 13,24-32 
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
L. É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que dia o Senhor há de vir, não sabeis 

não!
A. Aleluia, aleluia, aleluia!
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Mensagem da Palavra de Deus
Como devem viver os seguidores de Cristo entre sua ascensão e sua vinda 

final? Como devem eles entender e construir a história? Qual a atitude cristã diante 
das dificuldades, das catástrofes naturais e das tragédias sociais?

Em qualquer situação, mas especialmente nos momentos difíceis, os segui-
dores de Cristo confiam na Palavra do Mestre, seguem com fidelidade o que Ele 
ensinou, não perdem a esperança e se empenham em construir um mundo em que o 
amor tenha o primeiro lugar. Os discípulos de Cristo têm certeza de que o rumo da 
história está na mão de Deus e que, no fim de tudo, Ele julgará os que se opõem ao 
Reino de justiça e verdade e salvará todos os que aceitam seu projeto. 

Estes são aspectos que a liturgia da Palavra de hoje nos oferece. Ela nos apresen-
ta dois momentos de dificuldades: um para o povo da promessa e outro para os cristãos.

A primeira leitura, do profeta Daniel, consola o povo da promessa no segundo 
século antes de Cristo, quando ele passava pela grande perseguição do rei Antíoco 
IV. Era um homem perverso e ímpio, que queria acabar com a religião da Palestina, 
invadiu e profanou o templo de Jerusalém, perseguiu os crentes e condenou à morte 
os que não se submetiam às suas determinações. Muitos judeus, assustados com a 
brutalidade, abandonaram a fé. Os macabeus, por exemplo, não....

No meio deste sofrimento, o povo se perguntava: quando surgirá um mundo 
novo, o que acontecerá com aqueles que, não renegando a própria fé, foram conde-
nados à morte? 

Resposta do profeta: todos os que foram fiéis, despertarão para a alegria de 
Deus, os que tiverem defendido a justiça, proclamado a verdade resplandecerão 
como estrelas no céu. Profissão de fé na ressurreição. Resistência diante dos poderes 
tiranos e opressores... 

Isto é proclamado para todos os períodos da história. Também para nós, hoje. 
Não experimentamos também perplexidade diante do sucesso dos opressores, dos 
espertalhões, dos corruptos? Podemos todos passar pela dúvida de se vale a  pena 
tanto sacrifício e não se ver maiores resultados. 

A leitura nos dá esta certeza: nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhum sofri-
mento se perderá.

O Evangelho retrata situação semelhante vivida pelos cristãos, os discípulos 
de Cristo. Quando Marcos escreve o Evangelho, lá pelo ano 70, há a destruição do 
Templo de Jerusalém. Há calamidades, guerras e crises no mundo. Os cristãos são 
perseguidos, condenados à morte. Entre eles mesmos não há mais a mesma harmo-
nia dos primeiros anos após a morte e ressurreição de Cristo. Muitos haviam perdido 
a esperança e viviam assustados, pensando que o fim do mundo já estavas chegando 
e não adiantava mais se esforçar. 



- 22 -

Para estes cristãos assim abalados, Marcos recorda as palavras de Jesus, insis-
tindo em alguns pontos:

+ não se deve dar atenção a certas pessoas, que, de tempos em tempos, apare-
cem anunciando catástrofes e o fim do mundo... 

+ temos motivos de sobra para viver com otimismo e esperança. Temos cons-
ciência dos problemas e dificuldades, mas não os interpretamos como sinais de mor-
te, porém como dores de parto: nova vida... figueira...e vendo o diabo em tudo... 
como as mensagens de certos videntes ou grupos religiosos... 

+ os justos receberão a recompensa e os que tiverem rejeitado o dom de Deus 
serão confundidos para sempre. 

- Assim, apesar da linguagem, as leituras nos animam na esperança, renovam 
nossa confiança em Deus e nos fortalecem no caminho da fidelidade. Todo dia é dia 
de estar em dia com Deus.

Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu ...

Oração dos fiéis
P. Na disposição de vivermos voltados ao que permanece para a vida eterna, apre-

sentemos nossas preces a Deus, que “sempre responde ao pobre com uma inter-
venção de salvação para cuidar das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça 
e para ajudar a recuperar uma vida com dignidade”. 

A. Por vosso amor, ouvi-nos, Senhor!
L. 1. Para buscarmos e transmitirmos a verdadeira sabedoria que faz conhecer o que 

é fundamental e permanente na vida, peçamos, irmãos.
2. Para que todos, conforme suas responsabilidades e ocupações, cuidem zelosa-

mente da casa comum, conscientes de que nela se decide a eternidade, peçamos, 
irmãos.

3. Para que as pessoas em situação de angústia e de falta de sentido para a vida reen-
contrem a esperança e o alento de que necessitam, peçamos, irmãos.

4. Para que o Dia Mundial dos Pobres ajude a todos a viver a solidariedade e o zelo 
pelo bem comum, superando o descaso com os direitos humanos e a indiferença 
com privilégios, peçamos, irmãos.

5. Para vivermos o compromisso fraterno com os irmãos e irmãs sem condições de 
vida digna, peçamos, irmãos.

6. Para que, na experiência da pandemia, possamos ser presença confortadora junto  
aos enfermos e cultivar hábitos favoráveis à saúde, peçamos, irmãos.

7. ...
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P. Concedei-nos, ó Deus, a graça da solidariedade permanente com os pobres 
e de vivermos de tal modo neste mundo que possamos estar convosco na 
eternidade. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Gestos concretos de doação aos irmãos e o rito da oferta na celebração litúr-

gica nos ajudam a viver o desprendimento e a generosidade da partilha dos bens e 
dos dons recebidos.

A. (Nº 34) Ref. Desde a manhã ....
P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar nos 

alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nesta celebração dominical, ó Deus, nós vos louvamos pela gloriosa ressurreição de vos-

so Filho Jesus Cristo, sempre presente no meio de nós quando nos reunimos por seu amor.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus Criador, porque nos reunis para falar-nos com amor 

de Pai e conduzir-nos com zelo de pastor cada dia de nossa vida.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Em nosso louvor a Vós, ó Deus, lembramos a Virgem Maria, fiel discípula mis-

sionária, e os santos e santas, que nos fortalecem na fidelidade à vossa Palavra de 
vida e salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Nós vos adoramos e glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja que procura chegar 

a todas as periferias do mundo com a orientação de nosso Papa N. e, entre nós, 
com o pastoreio de nosso Bispo N. e a ação de nosso(s) padre(s) N. na animação 
de nossas comunidades.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
 D. Ao vos louvar por vossa infinita bondade, recordamos também nossos falecidos 

e falecidas (...), na certeza de que viverão para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
D. Ó Deus clemente e indulgente, lançai olhar misericordioso sobre nós que reunis 

em vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Jesus nos ensinou: 

Pai nosso.... (ministro/a busca as hóstias...).
D. O Senhor nos conduz ao longo da vida. Feliz quem nele coloca a sua esperança. 

Eis o Cordeiro de Deus...
Anim.: A comunhão eucarística nos revigora na caminhada para a eternidade feliz, 

para a qual levaremos aquilo que não passa e que tivermos cultivado nesta vida. 
A. (Nº 473) 1. A mesa tão grande e vazia de amor ...
P. OREMOS! Tendo recebido em comunhão o Corpo e o Sangue do vosso Fi-

lho, concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar em sua 
memória fazer-nos crescer em caridade. 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 – os falecidos lembrados de modo especial neste mês; encontro regio-
nal dos presbíteros de segunda a quarta-feira em São Leopoldo; as pastorais da 
Diocese; a união e santificação das famílias; a formação dos futuros padres; os 
doentes e idosos e seus cuidadores ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Para o Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres, neste domingo, é “a mais 

digna preparação para bem viver a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei 
do Universo – domingo próximo - que Se identificou com os mais pequenos e os 
pobres e nos há de julgar sobre as obras de misericórdia”.

A. (Nº 465) Ref. Quero ver no meu irmão a imagem dele, meu irmão que até 
nem tem o necessário pra ter paz. Quero ser pro meu irmão a resposta dele, 
eu que vivo mais feliz e às vezes tenho até demais.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus volte para nós o seu olhar, vos mostre o caminho a seguir e nos proteja ao 

percorrê-lo. E abençoe-nos Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito 
Santo. 

A. Amém. 
P. Anunciai a todos as palavras de vida eterna de Nosso Senhor Jesus Cristo; ide em 

paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
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“Sempre tereis pobres entre vós” (Mc 14, 7)... permanece de pé uma questão, nada 
óbvia: Como se pode dar uma resposta palpável aos milhões de pobres que tantas 
vezes, como resposta, só encontram a indiferença, quando não a aversão? Qual ca-
minho de justiça é necessário percorrer para que as desigualdades sociais possam 
ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espezinha-
da? Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da pobreza e, muitas 
vezes, descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua condição. Mas 
a pobreza não é fruto do destino; é consequência do egoísmo. Portanto é decisivo 
dar vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as capacidades de 
todos... Há muitas pobrezas dos “ricos” que poderiam ser curadas pela riqueza 
dos “pobres”, bastando para isso encontrarem-se e conhecerem-se. Ninguém é tão 
pobre que não possa dar algo de si na reciprocidade. ... Os pobres ensinam-nos 
frequentemente a solidariedade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem 
falta algo e por vezes até muito, se não mesmo o necessário; mas não falta tudo, 
porque conservam a dignidade de filhos de Deus que nada e ninguém lhes pode 
tirar. (Papa Francisco, Mensagem para o V Dia Mundial dos Pobres”)

Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, Sto. Alberto Magno: 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sl 118(119); Lc 

18,35-43; dia 16, 3ªf, Sta. Margarida da Escócia; Sta. Gertrudes: 2Mc 6,18-31; Sl 
3,2-3.4-5.6-7(R.6b); Lc 19,1-10; dia 17, 4ªf, Sta. Isabel da Hungria: 2Mc 7,1.20-
31; Sl 16(17); Lc 19,11-28; dia 18, 5ªf, Dedicação da Basílica de S. Pedro e S. 
Paulo: 1Mc 2,15-29; Sl 49(50); Lc 19.41-44; ou prs. da memória: At 28,11-16.30-
31; Sl 97(98); Mt 14,22-33; dia 19, 6ªf, Ss. Roque González, Afonso Rodrigues 
e João del Castillo: 1Mc 4,36-37.52-59; Cânt.: 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd 
(R13b); Lc 19,45-48; dia 20, sáb.: 1Mc 6,1-13; Sl 9A(9) (R.cf. 15a); Lc 20,27-40; 
dia 21 dom.: NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO: Dn 7,13-
14; Sl 92(93); Ap 1,5-8; Jo 18,33b-37; (“Eu sou o rei”); 34º DTC-B

Lembretes:
- Segunda-feira - Proclamação da República. 
- De segunda a quarta-feira, Encontro Regional de Presbíteros, no Centro de Espi-

ritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo com a presença de Dom Adimir 
como Bispo referencial da Comissão.

 Terça-feira, 08h30, retiro da Cáritas, no Seminário; 19h, reunião da Área Pastoral 
de Getúlio Vargas, em Capo-Erê.

- Sábado, 19h, Dom Adimir, missa e crismas na igreja N. Sra. das Dores, Capoerê.
21 – Solenidade de Nosso Senhor Cristo Rei do Universo.
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Celebração da Palavra de Deus
34º DTC-B, solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo - 21.11.2021

 - Cristo Rei-Servo Sofredor, Senhor do tempo e da história, princípio
    e fim de tudo e de todos 
 - Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas
 - Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
   Cor litúrgica: BRANCO         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
 A. (Nº 600) 1. Nossa fé no mesmo Deus ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo, Rei do Universo, que anuncia o 

reino do serviço, do amor, da justiça e da paz, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Neste último domingo do Ano Litúrgico, dia dos leigos e leigas no Brasil, 

início da Campanha para a Evangelização, proclamamos Cristo nosso Rei e Se-
nhor, renovando o compromisso de anunciar e testemunhar seu reino de amor, jus-
tiça e verdade; reino que liberta e inclui; que não oprime e exclui como os reinos 
deste mundo. 

P. ( ... Dia nacional dos leigos e leigas no Brasil / Início da Campanha para a Evan-
gelização – “Ide, sem medo, para servir!” / Dia Nacional e Universal de Ação de 
Graças, quinta-feira / ....)

Pedido de  perdão 
P. Em Cristo, Rei pelo serviço e pelo testemunho da verdade, que nos trouxe a 

bênção da vida, perdida pelo pecado, abramos o coração ao arrependimento para 
alcançarmos o perdão de nossas faltas e a força de sermos sal, luz e fermento na 
realização de seu Reino. (Pausa)

L. Senhor, Rei do Universo, que conduzis a nossa história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Testemunha fiel, que nos lavastes de nossos pecados, tende piedade de 

nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, rei pacífico, que, com a força do Pai, nos libertais dos males que nos 

afligem, tente piedade de nós.



- 27 -

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade.......
A. Amém. 

Hino de louvor
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas alturas!
A. E paz na terra aos homens por ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as 

coisas no vosso amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas, 
libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eter-
namente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 34º DTC-B, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei 

do Universo, Paulinas-Paulus, p. 680-682)
Anim. A realeza de Cristo se manifesta no serviço ao Pai e aos irmãos e seu reino é 

de amor e justiça, diferente dos reinos deste mundo. 

1ª Leitura: Dn 7,13-14 

Salmo: Sl 92(93)
S. Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor!
A. Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor!
S. 1. Deus é Rei e se vestiu de majestade, / revestiu-se de poder e de esplendor! 
2. Vós firmastes o universo inabalável, / vós firmastes vosso trono, desde a origem, 

/ desde sempre, ó Senhor, vós existis. 
3. Verdadeiros são os vossos testemunhos, / refulge a santidade em vossa casa, / 

pelos séculos dos séculos, Senhor! 

2ª Leitura: Ap 1,5-8 

Evangelho: Jo 18,33b-37 
 A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em nome do Senhor, e o Reino 

que vem, seja bendito, ao que vem e a seu Reino, o louvor!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus 
É significativo pessoas e instituições manifestarem reconhecimento a quem 

realizou o bem, perenizando-o através de títulos, de monumentos, de homenagens 
diversas. Questionável é a busca pessoal, por vaidade e autoafirmação, de honrarias e 
diplomas de honra ao mérito. O tempo, implacável juiz, quase sempre, reabilita quem 
não foi devidamente reconhecido e destitui de distinções quem não fez por recebê-las. 

Jesus, o Filho de Deus feito um de nós, foi rejeitado desde o início. Não encon-
trou lugar para nascer. José conduziu Maria a uma gruta abandonada, na qual animais se 
abrigavam e aí ela deu à luz Aquele que veio trazer vida em abundância à humanidade. 
Foi acolhido pelos pastores e pelos magos que chegaram de longe. Mas logo foi perse-
guido pela tirania de Herodes. Ao longo da vida, os simples e os pobres o acolheram. 
Mas os poderosos e os que a eles se submetiam o perseguiram. Foi julgado iniquamente 
por Anás, Caifás, Herodes e Pilatos, as autoridades religiosas e políticas, foi torturado e 
morto.  Mas Deus Pai o ressuscitou. Por sua paixão e morte de cruz, como rezamos na 
oração eucarística de diversas circunstâncias, Ele o fez entrar na glória da ressurreição 
e o colocou à sua direita. Constituiu-o Rei do Universo e Senhor da história.

É o que celebramos neste último domingo do ano litúrgico, dia dos leigos e 
leigas, neste de São José e da Família Amoris Laetitie, e início da Campanha para a 
Evangelização.

Por esta solenidade de Cristo Rei reafirmamos, em nossa fé, que Deus conduz 
a nossa história, nos ama com amor de Pai e nos faz participar de seu projeto de 
vida e salvação para todos. Contemplamos Cristo como a figura de filho do homem, 
da primeira leitura, do profeta Daniel, que recebe do Pai, o ancião de muitos anos, 
poder, glória e realeza. Contemplamos Cristo como a testemunha fiel, o primogênito 
entre os mortos, o princípio e o fim de tudo, que nos ama e faz de nós um reino e 
sacerdotes para Deus, conforme a segunda leitura, do livro do Apocalipse. 

Celebrando a soberania universal de Jesus Cristo, tomamos consciência da 
natureza de seu Reino e de sua realeza, bem como do nosso compromisso na cons-
trução de seu Reino. Reino que não é deste mundo, ou seja, não tem armas, exércitos 
e meios para ser firmar no poder, eliminando até os que se opõem, mas acontece 
neste mundo e tem servidores e a força do amor, da verdade e do bem.

Diante de Pilatos, conforme o Evangelho de hoje, Jesus responde a Pilatos que 
o interroga: tu o dizes: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Eu vim ao mun-
do para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. 

Num mundo de tanta mentira e falsidade, como o mundo de Pilatos e seus 
aliados, os seguidores de Cristo Rei têm a missão de testemunhar a verdade. A rea-
leza de Jesus não se fundamenta no poder e na força, na injustiça e opressão, mas na 
verdade que liberta, no serviço e no amor total. 
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!...

Oração dos fiéis
P. Sem a graça divina, não poderemos servir a Cristo, nosso Rei e Senhor. Confian-

tes, apresentemos nossas preces a Deus Pai. 
A. Acolhei nosso pedido, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja ilumine sempre a humanidade com a luz da vossa verdade, 

nós vos pedimos:
2. Para que os leigos e leigas anunciem vossa Palavra com renovado ardor nos am-

bientes em que atuam e a testemunhem com vigor sempre mais transformador, nós 
vos pedimos:

3. Para que possamos cultivar imensa gratidão pelos dons que nos concedeis e pelo 
bem recebido de nossos irmãos e irmãs, nós vos pedimos: 

4. Para que todas as pessoas em cargos públicos os exerçam a exemplo de Cristo, 
Rei-Servidor, nós vos pedimos:  

5. Para que todos favoreçam sempre a harmonia e a boa convivência nas famílias, 
nas comunidades e em toda a sociedade, superando qualquer conflito, nós vos 
pedimos: 

6. Para que nunca falte a confiança em vós a quem passa por provações maiores, 
especialmente em consequência da pandemia, nós vos pedimos:

7. ...
P. Ó Deus, que nos enviastes vosso Filho para anunciar-nos o Reino da Justiça e da 

Verdade, fazei-nos reconhecê-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs, sobretudo 
nos mais necessitados. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Apresentemos a Deus, em nosso rito de oferta, as atividades desenvolvidas 

pelos leigos e leigas em sua atuação nas comunidades e na sociedade. 
A. (Nº 448) Ref. No teu altar, Senhor, coloco ....
P. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedi-

mos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os 
povos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
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D. D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável realeza de 

vosso Filho e 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 ---, nosso Bispo ---, 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. Antes de participarmos da comunhão eucarística, rezemos como Cristo nos ensi-

nou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar)
D. Cristo, o Rei do Universo, deu sua vida para nos salvar e se dá a nós como ali-

mento. Eis o Cordeiro de Deus ....
Anim.: Cristo, o Senhor do Reino, nos convida para a Eucaristia, na qual antecipa 

o banquete em seu Reino eterno para todos os que, como Ele, testemunham a 
verdade.

A. (Nº 606) Ref. O Filho do Homem virá, virá, / na sua ...
P. OREMOS! Alimentados pelo pão da imortalidade, nos vos pedimos, ó Deus, que, 
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gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do universo, 
possamos viver com ele eternamente no reino dos céus. 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 – os falecidos lembrados de modo especial neste mês; dia de ação de 
graças, quinta-feira; as pastorais da Diocese; Campanha para a Evangelização; 
a união e santificação das famílias; a formação dos futuros padres; os doentes e 
idosos e seus cuidadores ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim. Servidores do Reino, como Cristo, devemos abraçar o serviço humilde do 

amor e testemunhar a verdade que liberta e dá a vida. Ele estará sempre conosco.
A. (Nº 608) Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. 

Glória a ti, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso nos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre 

nós as suas bênçãos. / A. Amém. 
P. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de ale-

gria divina. / A. Amém. 
P. Assim, abraçando o bem e a justiça, possamos correr sempre pelo caminho dos 

mandamentos divinos e tornar-nos co-herdeiros dos Santos. / A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. Amém. 
P. Proclamai a todos que Jesus Cristo é o Senhor, Rei do Universo; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Seg.-feira, 20h, reunião da equipe de Past. Voc., na sede paroquial de Barão de 

Cotegipe. 
- Terça-feira, 13h30, no Centro Dioc. reunião da Cáritas para todas as Paróquias.  
- Quinta-feira – Dia Nacional e Universal de Ação de Graças – 08h, Dom Adimir, 

reunião na URI.
- Sábado, 08h30, reunião do Conselho Dioc. no da Ação Evangelizadora, no Semi-

nário de Fátima; das 08h às 16h, encontro de preparação final dos candidatos ao 
diaconato permanente, no Centro Dioc. 

- Domingo – 1º do Advento C – Campanha para a Ev. - Ide, sem medo, para servir 
– Coleta, 11 e 12 de dezembro.
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Leituras da semana: 
dia 22, 2ªf, Sta. Cecília. Dn 1,1-6.8-20; Cânt.: 3,52.53-54.55.56-57 (R.52b); Lc 

21,1-4; dia 23, 3ªf, S. Clemente I -  S. Columbano: Dn 2,31-45; Cânt.: Dn. 3,57-
59.60-61 (R. cf. 59b); Lc 21,5-11; dia 24, 4ªf, Sto. André Dung-Lac e Comps: Dn 
5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn. 3; Lc 21,12-19; dia 25, 5ªf, Sta. Catarina de 
Alexandria: Dn 6,12-28; Cânt.: Dn. 3,68-70.71-72.73-74 (R.59b); Lc 21,20-28; 
dia 26, 6ªf: Dn. 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75-77.78-79.80-81 (R. 59b ); Lc 21,29-33; 
dia 27, sáb.: Dn,7-15-27; Cânt.: Dn. 3,82-83.84-85.86-87 (R.59b); Lc 21,34-36; 
dia 28. dom.: Jr 33,14-16; Sl 24(25); 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36; (Fim do 
mundo); 1º Advento

Uma Campanha para a Evangelização
(do seu texto-base)

5. ... Desde 1998, a CNBB promove a Campanha para a Evangelização. Um 
dos seus grandes objetivos é despertar os fiéis para o compromisso evangelizador e 
para a corresponsabilidade pelo sustento das atividades pastorais e evangelizadoras 
da Igreja no Brasil. Uma colaboração que repercute em cada comunidade por meio 
de um gesto concreto: a coleta para a Evangelização, realizada todos os anos no 3º 
Domingo do Advento que, neste ano, será no fim de semana dos dias 11 e 12 de 
dezembro.

6.  Despertando o compromisso evangelizador em cada fiel e promovendo 
uma coleta em âmbito nacional, a Campanha para a Evangelização destina os seus 
recursos para a dinamização e manutenção dos 19 Regionais da CNBB visando à 
execução das atividades evangelizadoras, programadas a partir das Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Diversos Regionais desenvolvem ativi-
dades missionárias além-fronteiras, com apoio a diversas pastorais, serviços, orga-
nismos e movimentos. Um permanente serviço evangelizador no qual cada membro 
do Povo de Deus participa de forma direta. A Evangelização precisa contar com a 
generosidade de muitos que ajudem com os bens que possuem e ofereçam a força 
do apoio fraterno que anima e renova a vida comunitária. Trata-se de mobilizar a 
solidariedade na Evangelização. No entanto, a Campanha para a Evangelização não 
se resume só à coleta de recursos: a oração, o envolvimento e o acompanhamento 
das iniciativas evangelizadoras da Igreja são de suma importância. É viver a alegria 
de ser Igreja missionária em saída, a serviço do Evangelho da vida! 

7.  Participar significa, primeiramente, dispor-se a ser evangelizado e evan-
gelizar.  Sem um encontro pessoal com Jesus Cristo, este caminho não se constrói. 
Quem está em verdadeiro processo de evangelização também se torna evangeliza-
dor. A experiência do encontro vital com o Senhor modifica a vida da pessoa e a 
impulsiona a anunciar a outro este feliz encontro: conhecer Jesus Cristo é a nossa 
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alegria. Anunciá-lo é a nossa missão. Ser fraterno e solidário na evangelização é 
perceber as necessidades da própria comunidade e fazer algo de concreto por ela: 
ofertar os dons e talentos, cuidar da animação litúrgica, servir por meio da cate-
quese, dedicar-se ao cuidado dos pobres, como também oferecer sua colaboração 
financeira, seja por meio do dízimo, seja por meio da participação de iniciativas em 
âmbito nacional como a Ação solidária emergencial “É tempo de cuidar”.  

8. Do total arrecadado, 45% permanecem na própria Diocese, 20% são des-
tinados aos Regionais da CNBB e 35% são destinados à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil. Os recursos da Coleta para a Evangelização garantem que a Igreja 
no Brasil dê continuidade ao anúncio e testemunho do Evangelho desde as áreas 
missionárias até às periferias das grandes cidades, passando pelas ações pastorais 
e pela articulação das comunidades eclesiais missionárias, além de contribuir para 
a manutenção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com isso, segue o 
exemplo das primeiras comunidades, às quais São Paulo recomendava que aqueles 
que têm “se enriqueçam de boas obras, deem com prodigalidade, repartam com os 
demais” ( 1Tm 6,1; 2Cor 8,12)...

10. A Campanha para a Evangelização tem início com a Solenidade de Cristo 
Rei, no dia 21 de novembro de 2021, e se estende até o terceiro domingo do Adven-
to, dias 11 e 12 de dezembro. ... Com a Oração da coleta do 1º Domingo do Advento, 
dia 28 de novembro, pedimos a Deus que nos conceda o “ardente desejo de possuir o 
Reino celeste”. Desejar o Reino Celeste supõe um caminho de conversão e caridade. 
Uma realidade também mencionada na segunda parte da oração: “para que, acorren-
do com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua 
direita na comunidade dos justos”. 

11. No Evangelho segundo São Mateus, lemos: “Assim também brilhe a vos-
sa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso 
Pai que está nos céus” (Mt 5,6). O testemunho das boas obras é de suma importância 
no processo de evangelização, segundo a eficaz expressão do Papa Bento XVI: “a 
Igreja cresce não pelo proselitismo, mas pela atração”. Se no princípio, da parte de 
Deus, era a Palavra, para o ser humano, no princípio, está a escuta. A Palavra proc-
lamada, quando encontra abrigo no coração, transforma a vida e faz nascer a alegria 
do Evangelho no coração de cada discípulo missionário de Jesus Cristo.

Site da Diocese de Erexim:
http://www.diocesedeerexim.org.br

notícias, artigos, informativo diocesano e de paróquias de cada semana, jornal 
mensal, este folheto de missa, caderno das celebrações dominicais da Palavra de 

Deus, no acervo digital, áudios dos cantos deste folheto, galeria de fotos...
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Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo do Advento/Ano C – 28.11.2021

 - No tempo do Advento, rever o foco da vida para acolher o Senhor que vem a nós
 - Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
 - Campanha para a Evangelização – Ide, sem medo, para servir
 - Subsídio de Natal do Regional Sul 3 da CNBB: Não tenhais medo
    Cor litúrgica: ROXA         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 9) Ref. Ouve-se na terra um grito, / do ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que sempre confirma nossa esperança de vida plena e 

nos renova com seus dons, pela força do Espírito Santo, em nossa 
fé, esteja convosco.

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

Bênção da Coroa do Advento 
P. Um dos símbolos que nos ajudam a viver o espírito deste tempo é a coroa do 

Advento. Suas velas acesas progressivamente motivam nosso crescimento na pre-
paração do nascimento de Cristo, a grande LUZ da humanidade. Invoquemos a 
bênção de Deus sobre ela e a graça de vivermos vigilantes este precioso tempo 
(pausa). 

P. Nós vos bendizemos, ó Deus de infinita misericórdia, porque nos enviais vosso 
Filho Unigênito para ser nosso Salvador, a quem queremos acolher de coração 
aberto. Aben†çoai esta coroa do Advento, sinal de preparação ao Natal que se 
aproxima. Concedei que a cada semana cultivemos a fé viva, a esperança firme 
e a caridade generosa, para oferecermos digna acolhida a Cristo, luz que ilumina 
todos os povos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive convosco na unidade 
do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto alguém acende a 1ª vela [verde, esperança, cristãos esperando 2ª vinda 

de Cristo] todos podem cantar).
A. (Nº 5) 1. Uma vela se acende / no caminho a iluminar./ Preparemos nossa 

casa: / é Jesus quem vai chegar.
Ref.: /:No Advento a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu 

natal,/ vem nascer em nosso lar.:/
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Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Iniciamos um novo ano litúrgico, o Advento, que nos recorda a vinda de 

Cristo no fim dos tempos e nos convida a preparar a solenidade anual de seu nasci-
mento.  Entramos na preparação do Natal com a Campanha da Evangelização em 
andamento, propondo-nos com firmeza: “Ide, sem medo, para servir”.  

P. (.... início de novo Ano Litúrgico que não coincide com o ano civil – Campanha 
para a Evangelização –/ encontros e celebrações do Regional Sul 3 da CNBB – 
“Não tenhais med” / Dia de oração pelas vocações e da partilha / encontro dos 
bispos do Rio Grande do Sul, de segunda a quarta-feira, em Passo Fundo / dia de 
combate à AIDS e ao preconceito aos portadores do vírus, quarta-feira / ...)

Pedido de  perdão
P. Lembrando a vinda de Cristo no fim dos tempos e em todos os dias em nossa vida, 

a liturgia nos convoca a vivermos intensamente nossos compromissos em cada 
momento e em cada realidade. Peçamos perdão por nem sempre estarmos atentos 
aos apelos de Deus, deixando de realizá-los.

S. (Nº 697) Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, tende 
piedade de nós. 

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade 

de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade 

de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
 P. Deus, Pai benigno e amoroso...
A. Amém. 
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo 

de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade 
dos justos. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 687-689)
Anim. Na vigilância ativa, estar preparados para a vinda do Senhor agora e no fim 

dos tempos, caminhando na esperança “até que Ele venha”.

1ª Leitura: Jr 33,14-16 
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Salmo: Sl 24(25)
S. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!
A. Senhor, meu Deus, a Vós elevo a minha alma!
S. 1. - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,* e fazei-me conhecer a vossa es-

trada! - Vossa verdade me oriente e me conduza,* porque sois o Deus da minha 
salvação!

2. - O Senhor é piedade e retidão,* e reconduz ao bom caminho os pecadores.  - Ele 
dirige os humildes na justiça,* e aos pobres ele ensina o seu caminho.

3. - Verdade e amor são os caminhos do Senhor* para quem guarda sua Aliança e 
seus preceitos. - O Senhor se torna íntimo aos que o temem* e lhes dá a conhecer 
sua Aliança. 

2ª Leitura: 1Ts 3,12–4,2 

Evangelho: Lc 21,25-28.34-36 
A. (Nº 725) /:Aleluia, aleluia, aleluia.:/
S. É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir? Não sabeis 

não!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Um dos ramos da indústria e dos serviços sociais que mais cresceu e continua 

se expandindo sempre mais é o da segurança e vigilância. Favorecido pelos recur-
sos da informática, o sistema vai se aperfeiçoando a cada dia. Câmeras eletrônicas 
registram circulação de pessoas nas praças, ruas e avenidas das cidades, prédios 
comerciais, indústrias, hotéis e residências. Conforme os recursos de que dispõem, 
as pessoas procuram se proteger utilizando os mais diversos meios de vigilância. 

Porém, se de um lado se toma todas estas providências em relação à vida e aos 
bens, por outro, não se tem o mesmo cuidado com os valores morais, como a justiça, 
a honestidade, a verdade, o respeito, a fé e outros, que garantem o bem maior de 
cada pessoa, das famílias e de toda a sociedade. Na verdade, é porque não se vive 
estes bens que vai crescendo a violência, a criminalidade, a corrupção, a destruição 
das famílias, a desagregação social. Daí a necessidade sempre maior de sistemas 
sofisticados de vigilância que nunca vão dar a segurança desejada. 

A Palavra de Deus nos últimos domingos, deste e do próximo, primeiro e 
segundo de Advento, insiste na necessidade desta vigilância. Nos dois primeiros 
domingos de Advento, o apelo da Palavra divina é no sentido de vivermos vigilan-
tes aguardando a vinda final de Cristo. Nos outros dois, para sermos vigilantes na 
expectativa da vinda de Cristo no Natal de cada ano. 
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É indispensável sermos vigilantes para a vinda de Cristo em sua glória no 
final dos tempos, mas também para acolhê-lo a cada momento da vida. 

Para aprofundarmos esta atenção que devemos ter para perceber a contínua 
manifestação de Deus, no Brasil, da solenidade de Cristo Rei, domingo passado, 
até o terceiro domingo de Advento, dia 11 de dezembro, temos a Campanha para a 
Evangelização. Visa relacionar este tempo com a missão evangelizadora da Igreja, 
motivando a todos a dela participar espiritual e materialmente. Neste ano, a Cam-
panha tem como lema: Ide, sem medo, para servir. O subsídio de preparação ao 
Natal do nosso Regional Sul 3 da CNBB tem como título: “Não tenhais medo!” Os 
dois subsídios foram preparados tendo presente o mal da pandemia Covid-19, que 
causou e causa tantas mortes e graves sequelas em quem conseguiu vencê-la. Não 
ter medo dos muitos males que nos rodeiam. Males físicos, afetivos, psicológicos, 
mortais. Ele veio também curar-nos de nossa falta de vigilância em relação às coisas 
de Deus.

Em relação a que devemos vigiar?
Primeiramente, em relação aos nossos caminhos, para verificar permanente-

mente se não se afastam do caminho de Deus. Conferir se vivemos aquilo que Deus 
espera de nós, se cumprimos a tarefa que nos atribuiu, conforme o evangelho deste 
domingo. Nele Cristo fala do homem que partiu para o estrangeiro, deixando a casa 
sob a responsabilidade de seus empregados, dando a cada um sua tarefa. E mandou 
ao porteiro ficar vigiando, pois o dono pode voltar a qualquer momento e quer en-
contrar todos a postos. Devemos vigiar, para deixar-nos moldar por Deus, como o 
marro na mão do oleiro, conforme a primeira leitura. Para darmos testemunho de 
Cristo como a comunidade de Corinto, elogiada por São Paulo na segunda leitura 
deste dia.

Podemos cultivar práticas de piedade, mas não vivermos de acordo com a 
vontade de Deus. Podemos procurar a Igreja e seu templo como se vai ao mercado. 
Neste caso, para procurar produtos religiosos.

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

Oração dos fiéis
P. Dirijamos nossas preces a Deus pedindo sua ajuda para percorrer com alegria e 

muitos frutos os caminhos de conversão e vida em Cristo, neste Advento.
A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
L. 1. Para que a Igreja anuncie com renovado ardor a Vossa Palavra de esperança e 

de misericórdia, ajudando a humanidade a viver relações fraternas, nós vos pedi-
mos: 
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2. Para sermos solidários com os que enfrentam provações, especialmente em con-
sequência da Covid-19, da AIDS e outros vírus, nós vos pedimos:

3. Para vivermos o pedido da Campanha para a Evangelização de servir com toda a 
disposição e participarmos da missão da Igreja, nós vos pedimos: 

4. Para participarmos ativamente dos encontros de preparação ao Natal e assim for-
talecermos nossas famílias e comunidades, nós vos pedimos: 

5. Pelos Bispos do nosso Estado, a fim de que seu encontro de segunda a quarta-feira 
os revigore em seu ministério pastoral, nós vos pedimos. 

6. ...
P. Em comunhão com a Igreja Católica no Brasil, rezemos a oração da Campanha 

para a Evangelização: Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos pobres e vulnerá-
veis, amparo daqueles que esperam em vós.

A. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, em meio aos desafios 
do tempo presente.

P. Batizados e enviados para anunciar a Palavra, 
A. cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades eclesiais 

missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da 
Igreja.

P. Renovai nossa esperança, 
A. fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão.
P. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. 
A. Amém!

3. RITO DE OFERTA
Anim. A Deus, que nos deu a missão de cuidar da sua obra criadora, apresentemos 

os frutos do nosso trabalho e nossa disposição de preparar-nos bem para o Natal.
A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar Quando seu Filho de pre-

sente Ele nos dá?
1. O infinito do universo e o sorriso das crianças, Nossas lutas e alegrias, nossas 

dores e esperanças.
2. Toda a flor que desabrocha, toda a lágrima que cai, O clamor dos pequeninos, todo 

riso e todo ‘ai’.
3. Nossos campos que florescem, o suor de nossas mãos, E o trabalho do operário 

que do trigo faz o pão.
P. Recebei, ó Deus, a oferta dons que nos destes, e a luz a vossa |Palavra que hoje 

concedeis à nossa devoção torne-se prêmio da redenção eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.   

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso 

Filho que, na sua primeira vinda, assumiu a nossa fragilidade humana para realizar 
vosso eterno plano de amor e conduzir-nos pelo caminho da salvação.

A. (Ref. do canto nº. 104 --- sem repetir) Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito 
sejais.

D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos garantiu vir uma 
segunda vez revestido de sua glória para conceder-nos em plenitude os bens pro-
metidos e que agora esperamos preparando-nos para acolhê-lo..

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito sejais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) -----------, 
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunida-
des.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito sejais.
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. Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito sejais.
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. Bendito sejais, ó Pai Criador, bendito sejais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

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

A. Senhor, eu não sou digno...
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Anim.: Caminhando na esperança e na vigilância, com nossa participação na rea-
lização plena das promessas de Deus, contamos com o alimento do Pão do Altar.

A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser abaixadas, / os ...
P. OREMOS! Aproveite-nos, ó Deus, a participação nesta celebração de vossa 

Palavra. Fazei que nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, cami-
nhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

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

por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo.... / Cam-
panha para a Evangelização / reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul, de segunda-
-feira a quarta-feira, em Passo Fundo  / Vocações / portadores do vírus da AIDS ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Os acontecimentos humanos, mesmo que catastróficos, são apenas um sinal 

de que tudo passa e um apelo a estarmos sempre vigilantes para o que é mais im-
portante e não passa.

A. (Nº 53) Ref. /:Com as lâmpadas acesas te esperamos ó senhor Com as lâmpa-
das acesas te esperamos ó Senhor.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, 

em cuja vinda cremos e cuja volta esperamos; ele nos torne firmes na fé, alegres na 
esperança, solícitos na caridade. E para vivermos bem este Advento, abençoe-nos 
Deus infinitamente misericordioso, Pai e o Filho e o Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A esperança pela vinda do Senhor vos anime no caminho da vida; ide em paz e o 

Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Não tenhais medo - Apresentação 
do subsídio de preparação ao Natal do Regional Sul 3 da CNBB (Rio Grande do Sul)

Estimados irmãos e irmãs em Jesus Cristo! 
Em certos momentos, a vida, dom de Deus, pode ser duramente provada por 

situações que tocam e ferem a humanidade; e nos sentimos feridos com maior inten-
sidade quando são atingidas as pessoas que amamos e fazem parte da nossa família 
e da comunidade à qual pertencemos.
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Esse longo período de distanciamento social, que vivemos sob a “sombra” dos 
efeitos da pandemia da COVID-19, trouxe inúmeras consequências para a vida de 
milhões de pessoas também no nosso país. Um dos fatores foi o aumento do empo-
brecimento de uma parcela da população, causado pela falta de trabalho. Realidade 
essa, que foi em parte amenizada pelos gestos de amor, caridade e solidariedade do 
nosso querido povo, que, em nome da fé no Senhor Jesus, sabe partilhar, até mesmo 
nos momentos mais difíceis da vida.

Como Povo de Deus a caminho da casa do Pai, com alegria e esperança que-
remos nos preparar para celebrar o Santo Natal, em família e em comunidade. Não 
tomados pelo medo, mas marcados pelo “presente” do amor do Pai por nós. “Não 
temas” é a expressão usada por Deus para encorajar Maria e José, diante das dificul-
dades e preocupações encontradas, para cuidar da vida do recém-nascido e proteger 
a família em meio a tantas ameaças. Com essas mesmas palavras, o Senhor convida 
cada um de nós a comprometer-se com o cuidado da vida, na família e na comunida-
de, diante das ameaças que ferem, na realidade de hoje, a nossa dignidade de filhos 
e filhas amados de Deus.

O Senhor Jesus, que nasceu em Belém, e nós celebramos o seu nascimento 
no Natal, é aquele que estende os braços para erguer os pecadores com sua miseri-
córdia, curar os corações feridos com o bálsamo do amor, rejuvenescer a esperança 
dos aflitos com sua ternura, acalentar o coração e renovar as forças dos desanima-
dos com a sua presença, muitas vezes silenciosa e percebida apenas pelo coração 
de quem precisa de amor para continuar o caminho da vida. Por isso não devemos 
temer, mas celebrar e nos alegrar em família, com a comunidade e a humanidade. 
Na confiança de que o Espírito Santo nos dará a coragem para sermos testemunhas 
daquele Reino que já está entre nós e dentro de nós.

Desejo a todos um feliz, abençoado e Santo Natal. 
Dom José Gislon, OFMCap 
Bispo Diocesano de Caxias do Sul
Presidente do Regional Sul 3 da CNBB

 
Lembretes: 
- Seg., 08h30, reunião do Cons. de Formadores, no Centro Dioc.
- De seg. ao meio-dia até quarta-feira, reunião dos Bispos do Reg. Sul 3 da CNBB, 

RS, em Passo  Fundo.
- Quarta-feira – Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao preconceito em 

relação aos portadores do vírus HIV (vírus humano de imunodeficiência). 
- Sexta-feira, 19h30, Dom Adimir, crismas na Comunidade de Floriano Peixoto, Par. 

Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.
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- De sexta-feira a 11, Novena em preparação à festa da padroeira, sede paroquial Sta. 
Luzia, Atlântico, Erechim.

- Sáb. Assembleia paroquial e almoço de confr. na Catedral; 18h, Dom Adimir, cris-
mas na ig. Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

- Dom. – 2º do Advento C – Aniv. de ord. presb. de Dom Adimir (1992) – 09h, 
Dom Adimir, crismas na ig. N. Sra. dos Navegantes,  Campinas do Sul; 18h, Dom 
Adimir, crismas na ig. Imaculada Conceição, Getúlio Vargas.

Leituras da semana:
dia 29, 2ªf, Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11; dia 30, 3ªf, Sto. André: Rm 10,9-18; Sl 

18(19A); Mt 4,18-22; dia 01, 4ªf: Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37; dia 02, 5ªf, 
Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; dia 03, 6ªf, S. Francisco Xavier: Is 29,17-
24; Sl 26(27); Mt 9,27-31; dia 04, sáb., S. João Damasceno: Is 30,19-21.23-26; Sl 
146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8; dia 05, dom., 2º Advento: Br 5,1-9; Sl 125(126); 
Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6; (O Precursor).

Oração do Advento
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; 
vinde renovar a esperança deste povo marcado pela angústia e sofrimento; 

vinde como luz da verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades; 
vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso 

transformador da fé na família e na comunidade; 
vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; vinde 

libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco e com os 
irmãos; 

vinde trazer a paz para todos. Amém.
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ter sido preso no Getsêmani: amarrado, insultado, acusado e levado diante das 
autoridades de Jerusalém. Depois, foi apresentado ao procurador romano, como 
alguém que atenta ao poder público, para se tornar o rei dos judeus. Então Pila-
tos faz a sua investigação e num interrogatório dramático pergunta-lhe por duas 
vezes se Ele fosse um rei (cf. vv. 33b-37).

E Jesus desde o início responde que o seu reino «não é deste mundo» (v. 
36). Em seguida afirma: «Tu dizes que eu sou rei» (v. 37). Observando toda a sua 
vida é evidente que Jesus não tem ambições políticas. Recordemos que depois da 
multiplicação dos pães, o povo entusiasmado pelo milagre, o teria proclamado 
rei, para derrubar o poder romano e restabelecer o reino de Israel. Mas para Jesus 
o reino é outra coisa, e não se realiza certamente com a revolta, a violência e a 
força das armas. Por isso retirou-se sozinho sobre o monte para rezar (cf. Jo 6, 
5-15). Depois, respondendo a Pilatos, evidencia que os seus discípulos não com-
bateram para o defender. Diz: «Se o meu Reino fosse deste mundo, os meus súdi-
tos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus» (v. 36).

Jesus quer fazer compreender que acima do poder político há outro muito 
maior, que não se obtém com meios humanos. Ele veio à terra para exercer este 
poder, que é o amor, dando testemunho da verdade (cf. v. 37). Trata-se da ver-
dade divina que enfim é a mensagem essencial do Evangelho: «Deus é amor» (1 
Jo 4, 8) e deseja estabelecer no mundo o seu reino de amor, justiça e paz. Este 
é o reino do qual Jesus é o rei e que se estende até ao fim dos tempos. A história 
ensina-nos que os reinos fundados no poder das armas e na prevaricação são 
frágeis e mais cedo ou mais tarde desabam. Mas o reino de Deus é fundado no 
seu amor e enraizado nos corações — o reino de Deus enraiza-se nos corações 
— conferindo a quem o acolhe paz, liberdade e plenitude de vida. Todos nós 
queremos paz, todos nós queremos liberdade e plenitude. E como se faz? Deixa 
que o amor de Deus, o reino de Deus, o amor de Jesus se enraíze no teu coração 
e terás paz, terás liberdade e plenitude.

Jesus hoje pede-nos para deixarmos que Ele se torne o nosso rei. Um rei 
que com a sua palavra, o seu exemplo e a sua vida imolada na cruz nos salvou da 
morte, e indica — este rei — o caminho ao homem perdido, dá luz nova à nossa 
existência marcada pela dúvida, pelo medo e pelas provações de todos os dias. 
Mas não devemos esquecer que o reino de Jesus não é deste mundo. Ele só poderá 
dar um sentido novo à nossa vida, às vezes posta a dura prova inclusive pelos 
nossos erros e pecados, se não seguirmos as lógicas do mundo e dos seus “reis”.

A Virgem Maria nos ajude a acolher Jesus como rei da nossa vida e a di-
fundir o seu reino, dando testemunho da verdade que é o amor.
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No Advento, viver a expectativa da vinda 
de Cristo no Natal e no final dos tempos
Mensagem do Papa Francisco na oração do Angelus do dia 02/12/2018,

à luz do evangelho do primeiro domingo de Advento

Prezados irmãos e irmãs, 
bom dia!

Hoje começa o Advento, o 
tempo litúrgico que nos prepara 
para o Natal, convidando-nos a 
elevar o olhar e abrir o coração 
para receber Jesus. No Advento 
não vivemos unicamente a ex-
pectativa do Natal; somos con-
vidados também a despertar a 
expetativa da vinda gloriosa de 

Cristo — quando, no fim dos tempos, Ele há de voltar — preparando-nos 
para o encontro final com Ele, mediante escolhas coerentes e corajosas. Re-
cordamos o Natal, esperamos a vinda gloriosa de Cristo e inclusive o nosso 
encontro pessoal: o dia em que o Senhor chamará. Durante estas quatro se-
manas, somos chamados a abandonar um modo de viver resignado e habitu-
dinário, e a sair alimentando esperanças, nutrindo sonhos para um novo fu-
turo. O Evangelho deste domingo (cf. Lc 21, 25-28.34-36) vai precisamente 
nesta direção, alertando-nos a não nos deixarmos oprimir por um estilo de 
vida egocêntrico, nem pelos ritmos frenéticos dos dias. Ressoam particular-
mente incisivas as palavras de Jesus: «Velai sobre vós mesmos, para que os 
vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a em-
briaguez e com as preocupações da vida; para que aquele dia não vos apanhe 
repentinamente […] Vigiai, pois, em todo o tempo e orai» (vv. 34.36).

Vigiar e rezar: eis como viver este tempo, a partir de hoje até ao Na-
tal. Vigiar e rezar! O sono interior nasce do girar sempre em volta de nós 
mesmos e do permanecer sitiados no fechamento da própria vida, com os 
seus problemas, as suas alegrias e as suas dores, mas girar sempre ao nosso 
redor. E isto é cansativo, aborrece, fecha à esperança. Encontra-se aqui a 
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raiz do torpor e da indolência dos quais o Evangelho fala. O Advento con-
vida-nos a um compromisso de vigilância, olhando para fora de nós mes-
mos, ampliando a mente e o coração, para nos abrirmos às necessidades das 
pessoas, dos irmãos, ao desejo de um mundo novo. É o desejo de muitos 
povos martirizados pela fome, pela injustiça e pela guerra; é o desejo dos 
pobres, dos frágeis, dos abandonados. Este tempo é oportuno para abrirmos 
o nosso coração, para fazermos perguntas concretas sobre como e por quem 
despendemos a nossa vida.

A segunda atitude para viver bem o tempo da expetativa do Senhor é 
a oração. «Reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima 
a vossa libertação» (v. 28), admoesta o Evangelho de Lucas. Trata-se de 
nos erguermos e de rezarmos, dirigindo os nossos pensamentos e o nosso 
coração a Jesus, que está prestes a chegar. Levantamo-nos quando espera-
mos algo ou alguém. Nós aguardamos Jesus, queremos esperar na oração, 
que está estreitamente ligada à vigilância. Rezar, esperar Jesus, abrir-se aos 
outros, ser vigilantes, não nos fecharmos em nós mesmos. Mas se pensar-
mos no Natal num clima de consumismo, de ver o que posso comprar para 
fazer isto e aquilo, de festa mundana, Jesus passará e não o encontraremos. 
Esperamos Jesus e queremos esperá-lo na oração, que está estreitamente 
ligada à vigilância.

Mas qual é o horizonte da nossa expetativa orante? No-lo indicam, na 
Bíblia, sobretudo as vozes dos profetas. Hoje é a de Jeremias, que fala ao 
povo duramente provado pelo exílio e que corre o risco de perder a própria 
identidade. Inclusive nós, cristãos, que também somos povo de Deus, cor-
remos o risco de nos mundanizarmos e de perdermos a nossa identidade, 
aliás, de “paganizarmos” o estilo cristão. Por isso, precisamos da Palavra 
de Deus que, através do profeta, nos anuncia: «Eis que virão outros dias. 
E nesses dias cumprirei as promessas de bem que fiz [...]. Farei nascer de 
David um rebento justo que exercerá o direito e a equidade na terra» (33, 
14-15). E aquele rebento justo é Jesus, é Jesus que vem e que nós espera-
mos. A Virgem Maria, que nos traz Jesus, Mulher da expetativa e da oração, 
nos ajude a revigorar a nossa esperança nas promessas do seu Filho Jesus, 
para nos levar a experimentar que, através das adversidades da história, 
Deus permanece sempre fiel, servindo-se também dos erros humanos para 
manifestar a sua misericórdia.
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Mensagem do Santo Padre Francisco 
para o V Dia Mundial dos Pobres

(XXXIII Domingo do Tempo Comum – 14 de novembro de 2021)

 «Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7)
 1. «Sempre tereis pobres entre 

vós» (Mc 14, 7): estas palavras foram 
pronunciadas por Jesus, alguns dias antes 
da Páscoa, por ocasião duma refeição em 
Betânia na casa de Simão chamado «o 
leproso». Como narra o evangelista, en-
trou lá uma mulher com um vaso de ala-
bastro cheio de perfume muito precioso e 
derramou-o sobre a cabeça de Jesus. Este 
gesto suscitou grande estupefação e deu 
origem a duas interpretações diversas.

A primeira delas é a indignação de 
alguns dos presentes, incluindo os dis-

cípulos, que, ao considerar o valor do perfume (cerca de 300 denários, equivalente ao 
salário anual dum trabalhador), pensam que teria sido melhor vendê-lo e dar o produto 
aos pobres. Segundo o Evangelho de João, é Judas que se faz intérprete desta posição: 
«Porque é que não se vendeu este perfume por trezentos denários, para os dar aos po-
bres?». E o evangelista observa: «Ele, porém, disse isto, não porque se preocupasse com 
os pobres, mas porque era ladrão e, como tinha a bolsa do dinheiro, tirava o que nela se 
deitava» (Jo 12, 5-6). Não é por acaso que esta crítica dura sai da boca do traidor: é a 
prova de que, quantos não reconhecem os pobres, atraiçoam o ensinamento de Jesus e 
não podem ser seus discípulos. Recordemos, a este propósito, as palavras fortes de Orí-
genes: «Judas, aparentemente, estava preocupado com os pobres. (…) Se, agora, ainda 
houver alguém que tem a bolsa da Igreja e fala a favor dos pobres como Judas, mas de-
pois tira o que metem lá dentro, então tenha parte juntamente com Judas» (Comentário 
ao Evangelho de Mateus 11, 9).

A segunda interpretação é dada pelo próprio Jesus e permite individuar o senti-
do profundo do gesto realizado pela mulher. Diz Ele: «Deixai-a. Porque estais a ator-
mentá-la? Praticou em Mim uma boa ação» (Mc 14, 6). Jesus sabe que está próxima a 
sua morte e vê, naquele gesto, a antecipação da unção do seu corpo sem vida antes de 
ser colocado no sepulcro. Esta visão ultrapassa todas as expetativas dos convivas. Jesus 
recorda-lhes que Ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os repre-
senta a todos. E é também em nome dos pobres, das pessoas abandonadas, marginaliza-
das e discriminadas que o Filho de Deus aceita o gesto daquela mulher. Esta, com a sua 
sensibilidade feminina, demonstra ser a única que compreendeu o estado de espírito do 
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Senhor. Esta mulher anónima – talvez por isso destinada a representar todo o universo 
feminino que, no decurso dos séculos, não terá voz e sofrerá violências –, inaugura a 
significativa presença de mulheres que participam no momento culminante da vida de 
Cristo: a sua crucifixão, morte e sepultura e a sua aparição como Ressuscitado. As mul-
heres, tantas vezes discriminadas e mantidas ao largo dos postos de responsabilidade, 
nas páginas do Evangelho são, pelo contrário, protagonistas na história da revelação. E 
é eloquente a frase conclusiva de Jesus, que associa esta mulher à grande missão evan-
gelizadora: «Em verdade vos digo: em qualquer parte do mundo onde for proclamado o 
Evangelho, há de contar-se também, em sua memória, o que ela fez» (Mc 14, 9).

2. Esta forte «empatia» entre Jesus e a mulher e o modo como Ele interpreta a 
sua unção, em contraste com a visão escandalizada de Judas e doutros, inauguram um 
fecundo caminho de reflexão sobre o laço indivisível que existe entre Jesus, os pobres 
e o anúncio do Evangelho.

Com efeito, o rosto de Deus que Ele revela é o de um Pai para os pobres e próxi-
mo dos pobres. Toda a obra de Jesus afirma que a pobreza não é fruto duma fatalidade, 
mas sinal concreto da sua presença no nosso meio. Não O encontramos quando e onde 
queremos, mas reconhecemo-Lo na vida dos pobres, na sua tribulação e indigência, nas 
condições por vezes desumanas em que são obrigados a viver. Não me canso de repetir 
que os pobres são verdadeiros evangelizadores, porque foram os primeiros a ser evange-
lizados e chamados a partilhar a bem-aventurança do Senhor e o seu Reino (cf. Mt 5, 3).

Os pobres de qualquer condição e latitude evangelizam-nos, porque permitem de-
scobrir de modo sempre novo os traços mais genuínos do rosto do Pai. Eles «têm muito 
para nos ensinar. Além de participar do sensus fidei, nas suas próprias dores conhecem 
Cristo sofredor. É necessário que todos nos deixemos evangelizar por eles. A nova evan-
gelização é um convite a reconhecer a força salvífica das suas vidas, e a colocá-los no 
centro do caminho da Igreja. Somos chamados a descobrir Cristo neles: não só a em-
prestar-lhes a nossa voz nas suas causas, mas também a ser seus amigos, a escutá-los, a 
compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através 
deles. O nosso compromisso não consiste exclusivamente em ações ou em programas 
de promoção e assistência; aquilo que o Espírito põe em movimento não é um excesso 
de ativismo, mas primariamente uma atenção prestada ao outro, considerando-o como 
um só consigo mesmo. Esta atenção amiga é o início duma verdadeira preocupação pela 
sua pessoa e, a partir dela, desejo de procurar efetivamente o seu bem» (Papa Francisco, 
Exort. ap. Evangelii gaudium, 198-199).

3. Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma 
sorte. Isto constitui também um forte ensinamento para os seus discípulos de todos 
os tempos. As suas palavras – «sempre tereis pobres entre vós» – pretendem indicar 
também isto: a sua presença no meio de nós é constante, mas não deve induzir àquela 
habituação que se torna indiferença, mas empenhar numa partilha de vida que não prevê 
delegações. Os pobres não são pessoas «externas» à comunidade, mas irmãos e irmãs 
cujo sofrimento se partilha, para abrandar o seu mal e a marginalização, a fim de lhes 
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ser devolvida a dignidade perdida e garantida a necessária inclusão social. Aliás sabe-se 
que um gesto de beneficência pressupõe um benfeitor e um beneficiado, enquanto a 
partilha gera fraternidade. A esmola é ocasional, ao passo que a partilha é duradoura. 
A primeira corre o risco de gratificar quem a dá e humilhar quem a recebe, enquanto 
a segunda reforça a solidariedade e cria as premissas necessárias para se alcançar a 
justiça. Enfim os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-Lo com a mão, 
sabem aonde dirigir-se: os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa 
e apontam para Ele.

Temos muitos exemplos de Santos e Santas que fizeram da partilha com os po-
bres o seu projeto de vida. Penso, entre outros, no Padre Damião de Veuster, Santo 
apóstolo dos leprosos. Com grande generosidade, respondeu à vocação de ir para a ilha 
de Molokai – tinha-se tornado um gueto acessível apenas aos leprosos –, a fim de viver 
e morrer com eles. Lançando-se ao trabalho, tudo fez para tornar digna de ser vivida a 
existência daqueles pobres doentes e marginalizados, reduzidos à degradação extrema. 
Fez-se médico e enfermeiro, sem se preocupar com os riscos que corria, levando a luz 
do amor àquela «colónia de morte», como era designada a ilha. A lepra atingiu-o tam-
bém a ele, sinal duma partilha total com os irmãos e irmãs pelos quais dera a vida. O seu 
testemunho é muito atual nestes nossos dias, marcados pela pandemia de coronavírus: 
com certeza a graça de Deus está em ação no coração de muitas pessoas que, sem dar 
nas vistas, se gastam concretamente partilhando a sorte dos mais pobres.

4. Por isso precisamos de aderir com plena convicção ao convite do Senhor: 
«Convertei-vos e acreditai no Evangelho» (Mc 1, 15). Esta conversão consiste, pri-
meiro, em abrir o nosso coração para reconhecer as múltiplas expressões de pobreza e, 
depois, em manifestar o Reino de Deus através dum estilo de vida coerente com a fé 
que professamos. Com frequência, os pobres são considerados como pessoas aparte, 
como uma categoria que requer um serviço caritativo especial. Seguir Jesus comporta 
uma mudança de mentalidade a esse propósito, ou seja, acolher o desafio da partilha e 
da comparticipação. Tornar-se seu discípulo implica a opção de não acumular tesouros 
na terra, que dão a ilusão duma segurança em realidade frágil e efémera; ao contrário, 
requer disponibilidade para se libertar de todos os vínculos que impedem de alcançar a 
verdadeira felicidade e bem-aventurança, para reconhecer aquilo que é duradouro e que 
nada e ninguém pode destruir (cf. Mt 6, 19-20).

Mas o ensinamento de Jesus aparece em contracorrente também neste caso, 
porque promete aquilo que só os olhos da fé podem ver e experimentar com certeza 
absoluta: «Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou cam-
pos por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá por herança a vida eterna» 
(Mt 19, 29). Se não se optar por tornar-se pobre de riquezas efémeras, poder mundano 
e vanglória, nunca se sará capaz de dar a vida por amor; viver-se-á uma existência frag-
mentária, cheia de bons propósitos mas ineficaz para transformar o mundo. Trata-se, 
portanto, de abrir-se decididamente à graça de Cristo, que pode tornar-nos testemunhas 
da sua caridade sem limites e restituir credibilidade à nossa presença no mundo.



- 49 -

5. O Evangelho de Cristo impele a ter uma atenção muito particular para com os 
pobres e requer que se reconheça as múltiplas, demasiadas, formas de desordem moral 
e social que sempre geram novas formas de pobreza. Parece ganhar terreno a conceção 
segundo a qual os pobres não só são responsáveis pela sua condição, mas constituem 
também um peso intolerável para um sistema económico que coloca no centro o in-
teresse dalgumas categorias privilegiadas. Um mercado que ignora ou discrimina os 
princípios éticos cria condições desumanas que se abatem sobre pessoas que já vivem 
em condições precárias. Deste modo assiste-se à criação incessante de armadilhas no-
vas da miséria e da exclusão, produzidas por agentes económicos e financeiros sem 
escrúpulos, desprovidos de sentido humanitário e responsabilidade social.

Além disso, no ano passado, veio juntar-se outra praga que multiplicou ainda 
mais o número dos pobres: a pandemia. Esta continua a bater à porta de milhões de 
pessoas e, mesmo quando não traz consigo o sofrimento e a morte, todavia é portadora 
de pobreza. Os pobres têm aumentado desmesuradamente e o mesmo, infelizmente, 
continuará a verificar-se ainda nos próximos meses. Alguns países estão a sofrer gravís-
simas consequências devido à pandemia, a ponto de as pessoas mais vulneráveis se en-
contrarem privadas de bens de primeira necessidade. As longas filas diante das cantinas 
para os pobres são o sinal palpável deste agravamento. Um olhar atento requer que se 
encontrem as soluções mais idóneas para combater o vírus a nível mundial, sem olhar 
a interesses de parte. De modo particular, é urgente dar respostas concretas a quantos 
padecem o desemprego, que atinge de maneira dramática tantos pais de família, mul-
heres e jovens. A solidariedade social e a generosidade de que muitos, graças a Deus, 
são capazes, juntamente com projetos clarividentes de promoção humana, estão a dar e 
darão um contributo muito importante nesta conjuntura.

6. Entretanto permanece de pé uma questão, nada óbvia: Como se pode dar uma 
resposta palpável aos milhões de pobres que tantas vezes, como resposta, só encontram 
a indiferença, quando não a aversão? Qual caminho de justiça é necessário percorrer 
para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade 
humana tão frequentemente espezinhada? Um estilo de vida individualista é cúmplice 
na geração da pobreza e, muitas vezes, descarrega sobre os pobres toda a responsabili-
dade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto do destino; é consequência do egoís-
mo. Portanto é decisivo dar vida a processos de desenvolvimento onde se valorizem as 
capacidades de todos, para que a complementaridade das competências e a diversidade 
das funções conduzam a um recurso comum de participação. Há muitas pobrezas dos 
«ricos» que poderiam ser curadas pela riqueza dos «pobres», bastando para isso encon-
trarem-se e conhecerem-se. Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si na reci-
procidade. Os pobres não podem ser aqueles que apenas recebem; devem ser colocados 
em condição de poder dar, porque sabem bem como corresponder. Quantos exemplos 
de partilha diante dos nossos olhos! Os pobres ensinam-nos frequentemente a solidarie-
dade e a partilha. É verdade que são pessoas a quem falta algo e por vezes até muito, se 
não mesmo o necessário; mas não falta tudo, porque conservam a dignidade de filhos 
de Deus que nada e ninguém lhes pode tirar.
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7. Impõe-se, pois, uma 
abordagem diferente da pobreza. 
É um desafio que os governos e as 
instituições mundiais precisam de 
perfilhar, com um modelo social 
clarividente, capaz de enfrentar 
as novas formas de pobreza que 
invadem o mundo e marcarão de 
maneira decisiva as próximas dé-
cadas. Se os pobres são coloca-
dos à margem, como se fossem os 
culpados da sua condição, então o 
próprio conceito de democracia é 

posto em crise e fracassa toda e qualquer política social. Com grande humildade, temos 
de confessar que muitas vezes não passamos de incompetentes a respeito dos pobres: 
fala-se deles em abstrato, fica-se pelas estatísticas e pensa-se sensibilizar com qualquer 
documentário. Ao contrário, a pobreza deveria incitar a uma projetação criativa, que 
permita fazer aumentar a liberdade efetiva de conseguir realizar a existência com as 
capacidades próprias de cada pessoa. Pensar que a posse de dinheiro consinta e aumente 
a liberdade é uma ilusão de que devemos afastar-nos. Servir eficazmente os pobres in-
cita à ação e permite encontrar as formas mais adequadas para levantar e promover esta 
parte da humanidade, demasiadas vezes anónima e sem voz, mas que em si mesma traz 
impresso o rosto do Salvador que pede ajuda.

8. «Sempre tereis pobres entre vós» (Mc 14, 7): é um convite a não perder jamais 
de vista a oportunidade que se nos oferece para fazer o bem. Como pano de fundo, pode-
se vislumbrar o antigo mandamento bíblico: «Se houver junto de ti um indigente entre 
os teus irmãos (…), não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão 
necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de acordo com a sua neces-
sidade, aquilo que lhe faltar. (…) Deves dar-lhe, sem que o teu coração fique pesaroso; 
porque, em recompensa disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em todas as empresas 
das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra» (Dt 15, 7-8.10-11). E no 
mesmo cumprimento de onda se coloca o apóstolo Paulo, quando exorta os cristãos das 
suas comunidades a socorrer os pobres da primeira comunidade de Jerusalém e a fazê-lo 
«sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria» (2 Cor 9, 7). 
Não se trata de serenar a nossa consciência dando qualquer esmola, mas antes contrastar 
a cultura da indiferença e da injustiça com que se olha os pobres.

Neste ponto, faz-nos bem recordar as palavras de São João Crisóstomo: «Quem é 
generoso não deve pedir contas do comportamento, mas somente melhorar a condição 
de pobreza e satisfazer a necessidade. O pobre só tem uma defesa: a sua pobreza e a 
condição de necessidade em que se encontra. Não lhe peças mais nada; mesmo que 
fosse o homem mais malvado do mundo, se lhe vier a faltar o alimento necessário, 
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libertemo-lo da fome. (…) O homem misericordioso é um porto para quem está em ne-
cessidade: o porto acolhe e liberta do perigo todos os náufragos, sejam eles malfeitores, 
bons ou como forem. Aos que se encontram em perigo, o porto acolhe-os, coloca-os 
em segurança dentro da sua enseada. Também tu, portanto, quando vês por terra um 
homem que sofreu o naufrágio da pobreza, não o julgues, nem lhe peças conta do seu 
comportamento, mas liberta-o da desventura» (Discursos sobre o pobre Lázaro, II, 5).

9. É decisivo aumentar a sensibilidade para se compreender as exigências dos 
pobres, sempre em mutação por força das condições de vida. Com efeito, nas áreas 
economicamente mais desenvolvidas do mundo, está-se menos predisposto hoje que no 
passado a confrontar-se com a pobreza. O estado de relativo bem-estar ao qual se ha-
bituaram torna mais difícil aceitar sacrifícios e privações. Está-se pronto a tudo só para 
não ficar privado daquilo que foi fruto de fácil conquista. Deste modo, cai-se em formas 
de rancor, nervosismo espasmódico, reivindicações que levam ao medo, à angústia e, 
nalguns casos, à violência. Este não é o critério sobre o qual construir o futuro; também 
estas são formas de pobreza, para as quais não se pode deixar de olhar. Devemos estar 
abertos a ler os sinais dos tempos que exprimem novas modalidades de ser evangeli-
zadores no mundo contemporâneo. A assistência imediata para acorrer às necessidades 
dos pobres não deve impedir de ser clarividente para atuar novos sinais do amor e da 
caridade cristã como resposta às novas pobrezas que experimenta a humanidade de hoje.

Faço votos de que o Dia Mundial dos Pobres, chegado já à sua quinta celebração, 
possa radicar-se cada vez mais nas nossas Igrejas locais e abrir-se a um movimento 
de evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá onde estão. Não 
podemos ficar à espera que batam à nossa porta; é urgente ir ter com eles às suas casas, 
aos hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde, por vezes, se 
escondem, aos centros de refúgio e de acolhimento… É importante compreender como 
se sentem, o que estão a passar e quais os desejos que têm no coração. Façamos nossas 
as palavras inflamadas do Padre Primo Mazzolari: «Gostaria de pedir-vos para não me 
perguntardes se existem pobres, quem são e quantos são, porque tenho receio que tais 
perguntas representem uma distração ou o pretexto para escapar duma específica indi-
cação da consciência e do coração. (…) Os pobres, eu nunca os contei, porque não se 
podem contar: os pobres abraçam-se, não se contam» (Revista «Adesso», n.º 7, 15 de 
abril de 1949). Os pobres estão no meio de nós. Como seria evangélico, se pudéssemos 
dizer com toda a verdade: também nós somos pobres, porque só assim conseguiríamos 
realmente reconhecê-los e fazê-los tornar-se parte da nossa vida e instrumento de sal-
vação.

Roma, São João de Latrão,
na Memória de Santo António, 13 de junho de 2021.
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