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Leituras do mês de outubro 2021
Dia
do
mês

Dia
da
semana

!º,

6ªf:

Br 1,15-22; Sl 78(79); Lc 10,13-16;

02,

sáb.:

Ex 23,20-23; Sl 90(91); Mt 18,1-5.10;

03,

dom.:

Gn 2,18-24; Sl 127(128); Hb 2,9-11; Mc 10,2-16; ou mais breve 10,2-12(Nova lei do matrimônio); 27º DTC-B

Leituras

Solenidade
Sta. Teresinha do Menino Jesus
Santos Anjos da Guarda

04,

2ªf:

Jn 1,1-2,1.11; Cânt.: Jn 2,2.3.4.5.8 (R.7c); Lc 10,25-37;

05,

3ªf:

Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc 10,38-42;

06,

4ªf:

Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4;

07,

5ªf:

At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R/.49); Lc 1,26-38; N. Sra. do Rosário

08,

6ªf:

Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9A(9); Lc 11,15-26;

09,

sáb.:

Jl 4,12-21; Sl 96(97); Lc 11,27-28;

10,

dom.:

Sb 7,7-11; Sl 89(90); Hb 4,12-13; Mc 10,17-30; ou mais breve 10,17-27; (Homem rico); 28º DTC-B

11,

2ªf:

Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32;

12,

3ªf:

Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11; (Bodas de Caná);

13,

4ªf:

Rm 2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46;

14,

5ªf:

Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11.47-54;

15,

6ªf:

Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7;

16,

sáb.:

Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12;

17

dom.:

Is 53,10-11; Sl 32(33); Hb 4,14-16; Mc 10,35-45 ou mais breve 10,42-45; (Os filhos de Zebedeu); 29º DTC-B

18,

2ªf:

2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9;

19,

3ªf,:

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40); Lc 12,35-38; S. João de Brébeuf, Sto. Isaac Jogues - S. Paulo da Cruz

20,

4ªf:

Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48;

21,

5ªf:

Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. Sl 39,5a); Lc 12,49-53;

22,

6ªf:

Rm 7,18-25a; Sl 118(119 ); Lc 12,54-59;

23,

sáb.: Rm 8,1-11; Sl 23(24); Lc 13,1-9;

24,

dom.:

Jr 31,7-9; Sl 125(126); Hb 5,1-6; Mc 10,46-52; (O cego de Jericó);

25,

2ªf:

Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,10-17;

26,

3ªf:

Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-21;

27,

4ªf:

Rm 8,26-30; Sl 12(13); Lc 13,22-30;

28,

5ªf:

Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6,12-19;

29,

6ªf:

Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6;

30,

sáb.:

Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11;

31,

dom.:

Dt 6,2-6; Sl 17(18); Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34; (O Mestre da lei e Jesus);

1º,

2ªf:

Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14;

02,

3ªf,

S. Francisco de Assis
S. Benedito, o Negro e S. Faustina Kowalska
S. Bruno

S. Dionísio e S. João Leonardi
S. João XXIII

N. SRA. DA CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira do Brasil
S. Calisto I
Sta. Teresa de Jesus
Sta. Edviges e Sta. Margarida Maria Alacoque
S. Lucas

S. João Paulo II
S. João de Capistrano
30º DTC-B
Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão

S. Simão e S. Judas Tadeu

31º do TC-B

Novembro
Leituras à 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;

04,

5ªf:

Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc 15,1-10;

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;

S. Martinho de Lima
S. Carlos Borromeu

07,
dom.:
Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).
TODOS OS SANTOS
Diagramação e Impressão:

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
Passo Fundo/RS
(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
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32º do TC-B – solenidade de

Em solidariedade ao presidente do TSE, entidades
signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil reafirmam
confiança no sistema eletrônico de votação
As seis entidades que firmaram
inicialmente o Pacto
pela Vida pelo Brasil
em 7 de abril de 2020,
em referência ao Dia
Mundial da Saúde,
com
apontamentos
para os três poderes da
República quanto às
medidas de combate ao
avanço da Covid-19,
manifestaram nesta quarta-feira, 4 de agosto, em um encontro virtual, solidariedade ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luís Roberto Barroso.
O encontro aconteceu com a participação de dom Walmor Oliveira de
Azevedo, presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil),
Eduardo Damian, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), José Carlos Dias, presidente da Comissão Arns
(Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns), Luiz
Davidovich, presidente da ABC (Academia Brasileira de Ciências), Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e Renato
Janine Ribeiro, presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência) e convidados.
A mensagem entregue ao ministro, assinada pelos presidentes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns
(Comissão Arns), da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC), aponta que o “processo de erosão democrática prossegue, atingindo
contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do
clima de paz e concórdia entre os cidadãos”.
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Democracia e respeito às divergências
Ministro Barroso: “A
democracia tem lugar para
todos, só não tem lugar para
a intolerância”. Foto: print
da reunião.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luís Roberto Barroso,
destacou que a democracia é
a causa que nos une a todos.
Segundo ele, a democracia
tem lugar para todos, só não
tem lugar para a intolerância. “É preciso ter respeito e consideração mesmo na
divergência”, afirmou aos participantes do encontro.
Para os presidentes das organizações, as “tentativas de ruptura da ordem
institucional, hoje tratadas abertamente, buscam colocar em xeque a lisura do
processo eleitoral e de algo que nos é sagrado – o voto. O documento defende
ainda “que ameaçar a não realização de eleições em 2022, caso o resultado das
urnas possa vir a contrariar os interesses daquele que detém o poder, é ofensa
grave que não se pode tolerar”.
As entidades manifestam, por meio de seus representantes, apoio incondicional ao sistema eletrônico de votação, sob monitoramento e responsabilidade
desse Tribunal, e apelam ao Congresso Nacional para que proteja esta que é, a
um só tempo, grande conquista da sociedade e prova da eficiência da Justiça
eleitoral brasileira.
“Investir contra essa realidade, de forma a turvar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias, não é, em definitivo, projeto de
interesse do povo brasileiro”, defende o documento.
Íntegra da Carta de Apoio ao Presidente do TSE
Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
Ministro Luís Roberto Barroso,
Como presidentes das entidades abaixo-assinadas, vimos à presença de Vossa
Excia. prestar solidariedade a esse Tribunal, levando em conta o delicado momento
político do país. Permita-nos relembrar que, em março de 2020, estas seis entidades
reagiram publicamente a ameaças feitas pela autoridade máxima da Nação, contra
o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, início de uma
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continua na página 39

Celebração da Palavra de Deus
27º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 03.10.2021

- A união no amor matrimonial é indissolúvel
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida” – “Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Observação: Como toda celebração tem alguém que preside, deixamos de
colocar P. (Dirigente) e mantemos o P. (Presidente – que não significa
padre. A missa é presidida por padre ou bispo.)

1. RITOS INICIAIS
A. (Hino da Romaria) /: 1. No louvor deste tempo de graças,/
renovamos a fé, a esperança./ E, como Igreja, crescemos no
amor!/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
Ref. /:Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança,/ caminhar na
esperança!:/
2. No cuidado da vida-presente,/ almejamos futuro luzente!/ Pra superar este
tempo de dor,/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
3. Na lembrança daqueles que partem/ para vossa morada eterna,/ a confiança
na prece fraterna!/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai, o amor de Cristo, nossa paz, e a luz do Espírito Santo
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Já dentro da novena de nossa Romaria Diocesana que nos convida a caminhar
na esperança com Jesus, Maria e José, no final do ano jubilar de ouro da Diocese,
no início do mês das missões, louvamos a Deus que, em seu projeto de salvação,
criou homem e mulher para viverem a união do amor numa aliança para sempre.
P. (... Mês das missões – Jesus Cristo é missão - “Não podemos deixar de falar sobre
o que vimos e ouvimos” (At 4,20) / novena da Romaria de Fátima – Com Jesus,
Maria e José, caminhar na esperança – Caminha conosco, Senhor! / Dia de oração
pelas vocações e da partilha / Semana Nac. da Vida / sexta-feira, Dia do Nascituro
/ ...)
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Pedido de perdão
P. Vivemos o tempo especial de renovação da fé e de unidade diocesana de nossa romaria
de N. Sra. de Fátima. Acolhamos o convite de Deus à conversão e à penitência, peçamoslhe perdão de nossas faltas e que nos ajude a caminhar na esperança. (Pausa)
L. Senhor, que nos criastes para a comunhão de filhos vossos e de irmãos uns dos
outros, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos convidais a acolhermos vosso Reino na simplicidade das crianças,
tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, nossa paz e fonte de reconciliação, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Pai benigno e amoroso, tenha compaixão....
Hino de louvor
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso

imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós
a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos
mais do que ousamos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 27º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 655-658).
Anim. No projeto original de Deus, a união matrimonial no amor é indissolúvel. Esta
verdade é compreensível na simplicidade das crianças e sustentada pela graça divina.
1ª Leitura: Gn 2,18-24
Salmo: Sl 127(128)
S. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
A. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
S. 1. - Feliz és tu se temes o Senhor* e trilhas seus caminhos! - Do trabalho de tuas
mãos hás de viver,* serás feliz, tudo irá bem!
2. - A tua esposa é uma videira bem fecunda* no coração da tua casa; - os teus filhos
são rebentos de oliveira* ao redor de tua mesa.
3. - Será assim abençoado todo homem* que teme o Senhor. - O Senhor te abençoe
de Sião,* cada dia de tua vida,
4. - para que vejas prosperar Jerusalém,* e os filhos dos teus filhos. - Ó Senhor, que
venha a paz a Israel,* que venha a paz ao vosso povo!
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2ª Leitura: Hb 2,9-11
Evangelho: Mc 10,2-16
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/
L. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar; e o seu amor em nós se
aperfeiçoará.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
No contexto do Ano de São José e da Família Amoris Laetitia, do ano jubilar
de ouro de nossa Diocese, também do mês das missões, estamos vivendo a novena
preparatória à Romaria diocesana anual. Romaria é sempre oportunidade intensa
da graça de Deus, de renovada evangelização, de volta para Deus, confirmando
o compromisso da fé cristã. É tempo privilegiado de aprofundarmos aspectos do
discipulado, ou seja, do seguimento a Cristo, para sermos seus missionários mais
ardorosos.
Neste ano, a novena e a romaria de Fátima nos convidam a caminhar na
esperança com Jesus, Maria e José, no contexto da pandemia que trouxe tantas
dificuldades a todos e a muitos colocou em depressão mais ou menos profunda.
A palavra de Deus na liturgia deste domingo, em continuidade com a dos
anteriores, nos fala da qualidade ou das características dos verdadeiros discípulos de
Cristo. Eles devem renunciar a si mesmos, seguir a Cristo no caminho da cruz, sem
procurar honrarias ou distinções, mas sendo servidores desinteressados, sabendo
valorizar o bem feito pelos outros, sem olhar a que grupo, cultura ou religião
pertençam.
Hoje, a palavra de Deus acentua a fidelidade do discípulo de Cristo em relação
à natureza e a missão do homem e da mulher neste mundo criado por Deus e à união
conjugal entre ambos.
A primeira leitura apresenta a intenção original de Deus a respeito do ser
humano. Sendo o Criador de tudo, Deus chama o homem para dar nome a todos os
seres. Significa que lhe confia toda a sua obra. Ele o faz senhor da sua criação. Por
isso, o homem deve ser o seu cuidador, não o seu destruidor. Deus cria a mulher igual
ao homem para se completarem mutuamente, sendo uma só carne na união do amor.
A igualdade fundamenta a complementaridade entre ambos. Sem esta igualdade e
complementaridade, não há vida de casal harmoniosa, humana, duradoura.
No evangelho, os fariseus tentam novamente colocar Jesus em apuros,
perguntado-lhe é permitido ao homem dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer
motivo. Jesus reafirma o projeto original de Deus, conforme a primeira leitura,
observando que se Moisés permitiu agir de forma diferente foi por causa da dureza
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do coração humano. Chegando em casa, os próprios discípulos fizeram perguntas a
Jesus sobre o mesmo assunto. E ele confirmou o que já havia dito aos fariseus.
Vendo que os discípulos estavam impedindo pessoas de levar crianças até ele,
repreendeu-os, ordenando que as deixassem chegar a ele. E acrescentou: para entrar
no Reino de Deus é necessário ser como as crianças. Para se acolher e viver este
ideal do matrimônio indissolúvel, também.
Claro, afirmando o ideal divino do matrimônio, devemos ter muita compreensão
com a realidade humana, na qual este ideal nem sempre é alcançado, por uma outra
razão.
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei ...
Oração dos fiéis
P. Em comunhão de oração com os romeiros da novena de Fátima, apresentemos a
Deus nossas preces comunitárias.
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que nossa Diocese, encerrando seu jubileu de ouro, com a intercessão da
Mãe de Fátima, seja sempre mais Igreja de esperança, comunhão e participação,
misericordiosa e missionária, nós vos pedimos:
2. Para que, com a intercessão de São José e Maria, com vacina, os cuidados
permanentes pela vida e a saúde, superemos a pandemia e suas consequências,
nós vos pedimos:
3. Para que os falecidos pela pandemia sejam acolhidos por vós, as famílias enlutadas
e todos os doentes sintam o conforto de N. Sra. de Fátima, Mãe das dores, e a
solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
4. Para vivermos intensamente a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, na oração,
na conversão e na penitência; nós vos pedimos:
5. Para que, no compromisso missionário, anunciemos com sempre renovado vigor
o que vimos e ouvimos em nossa fé, nós vos pedimos:
6. Para promovermos a vida, fruto da fecundidade do amor, trabalhando por
condições de sobrevivência para quem vai nascer, nós vos pedimos:
6. No compromisso de oração pelas 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
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.
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3. RITO DE OFERTA
Anim. Apresentemos a Deus, a vida dos casais, com suas alegrias e dificuldades, na
graça da aliança conjugal no amor.
(Nº 443) Ref. Não se deve dizer: nada posso ofertar...
P. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos, nossa vida; e, por esta celebração

litúrgica da vossa Palavra que realizamos em vossa honra, dignai-vos
completar a santificação daqueles que salvastes. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho,
nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos
bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento
de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na
diversidade dos que formamos esta comunidade.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sempre
com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa
caminhada de fé.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que
formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada
pelo(s) padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe e
pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (especialmente...
N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
P. Seguindo a recomendação de Cristo e a oração que nos ensinou, rezemos – Pai
nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário...)
P. O Reino dos céus é daqueles que se assemelham ás crianças. Eis o Cordeiro de
Deus....
Anim. O amor, continuamente renovado, mantém a união da família e é fonte de
alegria permanente para ela. Pela doação, pela oração, pela Palavra de Deus e,
pincipalmente, pela Eucaristia, nos fortalecemos para viver tudo o que nos une.
A. (Nº 884) /:Bendita és tu, Maria, / Mãe da família ...
P. OREMOS! Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e

inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que
agora recebemos.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese,
do mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro
da Diocese de Erexim; Romaria de Fátima / posse de Dom Cleocir Bonetti na
Diocese de Caçador, SC, neste domingo....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim. A novena e a romaria de Fátima no Ano de São José, do Ano Amoris Laetitia
e no final do ano jubilar de ouro de nossa Diocese destacam a vida na esperança.
Cultivemos e irradiemos, a partir de nossas famílias, com a ajuda de Maria, a
esperança diante das provações da vida, como a pandemia e outros males.
A. /:Ó mãe de Fátima, rogai por nós!/ Que em todas as famílias reinem o amor
e a paz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que nos conceda sua paz, nos conserve na união, vos dê a simplicidade das
crianças para acolher seu Reino e nos abençoe Deus infinitamente misericordioso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. O amor de Deus seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
A. (Hino do jubileu) Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e louvor!
Igreja diocesana que celebra sua história percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. Celebrando o jubileu,
que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’
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2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu,
que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’
70ª Romaria de Fátima – 10/10/2021
– Conclusão do ano jubilar de ouro da Diocese – “50 anos a serviço da fé e da
vida” – “Caminha conosco, Senhor!”.
Tema: Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança. Lema: “Caminha conosco,
Senhor!” (Lc 24).
Novena: de 1º a 09/10; Bênção das crianças: dia 09, às 09h30. Programação diária:
missa, às 06h30 (menos domingo, 08h), 14h (com terço), 18h (com terço), 20h
(com procissão). Todos os dias, das 14h até o final da missa da noite, confissões.
Enfoques da novena: Com Jesus, Maria e José, missionários da esperança;
vocacionados para a esperança; nas famílias, cultivar a esperança; educar para a
esperança; trabalhar na esperança; cuidar da vida com esperança; solidários na
esperança; na Eucaristia, alimentar a esperança; rezar com esperança.
‘Ave Maria’ nas Rádios – durante a novena, às 18h, com reflexão sobre o enfoque
de cada dia.
Romaria em Rádios e Internet: programação, informações, pelo site: www.
diocesedeerexim.org.br - Missas, pelas redes sociais (Facebook e Youtube do
Santuário), pela Rádio Virtual FM 104.7, pela Difusão Sul Rio Grandense AM
650 e pela Aratiba AM 900 e seus sites, bem como de outras, especialmente no
dia da Romaria.
Lembretes:
- Até quinta-feira, Semana da Vida.
- Sexta-feira, Dia do Nascituro.
- Até domingo, novena da 70ª Romaria de Fátima.
- Domingo, 70ª Romaria Diocesana de Fátima, com encerramento do Ano Jubilar de
Ouro da Diocese de Erexim.
Leituras da semana:
dia 04, 2ªf, S. Francisco de Assis: Jn 1,1-2,1.11; Cânt.: Jn 2,2.3.4.5.8 (R.7c); Lc
10,25-37; dia 05, 3ªf, S. Benedito, o Negro e Sta. Faustina Kowalska: Jn 3,1-10;
Sl 129(130); Lc 10,38-42; dia 06, 4ªf, S. Bruno: Jn 4,1-11; Sl 85(86); Lc 11,1-4;
dia 07, 5ªf, Nossa Senhora do Rosário: At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.5051.52-53.54-55(R/.49); Lc 1,26-38; dia 08, 6ªf: Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9A(9); Lc
11,15-26; dia 09, sáb., S. Dionísio e S. João Leonardi: Jl 4,12-21; Sl 96(97);
Lc 11,27-28; dia 10, dom. 28º do TC-B: Sb 7,7-11; Sl 89(90); Hb 4,12-13; Mc
10,17-30; ou mais breve 10,17-27 (Homem rico);
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Celebração da Palavra de Deus
28º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 10.10.2021

- A sabedoria divina e o despojamento pessoal para o seguimento a Cristo
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
- Encerramento do Ano Jubilar de ouro da Dioc. de Erexim – “50 anos a serviço da fé da vida”
“Caminha conosco, Senhor”
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Hino da Romaria) /: 1. No louvor deste tempo de graças,/
renovamos a fé, a esperança./ E, como Igreja, crescemos no
amor!/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
Ref. /:Com Jesus, Maria e José, caminhar na esperança,/ caminhar na esperança!:/
2. No cuidado da vida-presente,/ almejamos futuro luzente!/ Pra superar este
tempo de dor,/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
3. Na lembrança daqueles que partem/ para vossa morada eterna,/ a confiança
na prece fraterna!/ ‘Caminha conosco, Senhor!’
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que sempre nos renova e enriquece com seus dons em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Buscando a sabedoria e a graça de Deus Pai para seguirmos seu Filho Jesus
Cristo com despojamento total e perseverança até o fim, vivemos a romaria anual a N.
Sra. de Fátima, no encerramento do ano jubilar de ouro de nossa Diocese. Que Maria,
nossa Mãe, nos ajude a caminhar sempre com esperança e com espírito missionário.
P. (... Mês das missões – Jesus Cristo é missão - “Não podemos deixar de falar sobre
o que vimos e ouvimos” (At 4,20) / Romaria de Fátima – Com Jesus, Maria e José,
caminhar na esperança – Caminha conosco, Senhor! / os voluntários da Romaria e
das promoções nas comunidades / consequências da pandemia Covid-19...)
Pedido de perdão
P. No espírito da romaria de penitência e de renovado compromisso com Deus,
reconheçamos nossas faltas e imploremos seu perdão, no propósito de sermos
desapegados dos bens e de participarmos com alegria da missão da Igreja.
L. Senhor, que nos chamais a seguir-vos na pobreza evangélica, tende piedade de
nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que nos confiais a missão de anunciar e testemunhar vossa Palavra de
salvação, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, fonte de prudência e de sabedoria, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
Hino de louvor
(Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ....
P. OREMOS. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para
que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. PNSrJC.
A. Amém.
PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário dominical, 28º DTC-B, Paulinas-Paulus, 559-662)
Anim. Com a sabedoria divina, podemos seguir Jesus Cristo na pobreza evangélica
e na solidariedade fraterna.
1ª Leitura: Sb 7,7-11
Salmo: 89(90)
S. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria!
A. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exultaremos de alegria!
S. 1. - Ensinai-nos a contar os nossos dias,* e dai ao nosso coração sabedoria! - Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis?* Tende piedade e compaixão de vossos
servos.
2. - Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-vos pelos dias que sofremos,* pelos anos que passamos na desgraça.
3. - Manifestai a vossa obra a vossos servos,* e a seus filhos revelai a vossa glória!
= Que a bondade do Senhor e nosso Deus + repouse sobre nós e nos conduza!*
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.
2ª Leitura: Hb 4,12-13
Evangelho: Mc 10,17-30
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Depois de inventada a moeda, é praticamente impossível alguém viver sem
dinheiro. Como pagar serviços públicos como água, luz, telefone ou alimentar-se,
vestir e morar sem dinheiro? Então, a falta de dinheiro impede alguém viver com
dignidade. Por outro lado, o excesso de dinheiro, seu apego a ele também impede a
pessoa de ser digna.
O dinheiro e todos os bens podem ser auxílio ou empecilho para a pessoa ser
feliz, trabalhar para fazer crescer o Reino de Deus. Usados sem apego e colocados
a serviço dos outros, eles salvam a pessoa e a tornam participante da obra de Cristo.
Possuídos de forma egoísta e gananciosa, escravizam a pessoa, impedem-na de ser
generosa e a deixam sempre mais insatisfeita.
A Palavra de Deus deste segundo domingo de outubro, mês missionário, e dia
de nossa Romaria Diocesana nos apresenta o jovem rei Salomão que, depois de pedir a Deus a sabedoria para bem governar o povo, conclui que ela vale mais do que
todo o ouro do mundo. Ele assegura que a verdadeira sabedoria é fonte de todos os
bens. A palavra de Deus dá a sabedoria do bem viver, do viver feliz.
A Romaria diocesana, como oportunidade especial da graça de Deus, nos ajuda a voltar-nos mais para Deus e buscarmos nele esta sabedoria da vida. Nela, neste
ano concluímos o ano jubilar de ouro de nossa Diocese, no Ano de São José e da
Família Amoris Laetitia, no contexto da pandemia. Seu tema é Com Jesus, Maria e
José, caminhar na esperança e o lema: Caminha conosco, Senhor. Claro, devemos
todos fazer também o esforço de caminhar com Ele.
No evangelho, temos uma pessoa rica que foi perguntar a Cristo o que fazer
para herdar o Reino, declarando-lhe que sempre havia cumprido fielmente os mandamentos. Jesus a desafiou a um passo a mais: vender tudo o que possuía , dá-lo
aos pobres e depois segui-lo. Mas aquela pessoa foi embora triste porque era muito
rica. Jesus continuou fazendo uma reflexão sobre o perigo das riquezas. Afirma que
é mais fácil um rico entrar no Reino de Deus do que um camelo passar pelo buraco
de uma agulha. Para ser discípulo dele e acompanhá-lo, é necessário despojar-se de
tudo. Ele estava a caminho de Jerusalém, que culminava na morte e ressurreição.
Pregado na cruz, despido até de sua roupa, Ele é a expressão externa do total despojamento interior para a entrega absoluta a Deus Pai.
Não se pode, pois, ser discípulo de Cristo e permanecer apegado aos bens.
Todo apego possessivo e toda ostentação vaidosa, como aquela praticada no recinto
do templo, tornado passarela de desfile de vaidades em certas cerimônias, é ofensa
àquele que deu tudo de si.
A pessoa rica que procurou Jesus possuía muitos bens, mas não tinha o essencial.
Era praticante rigorosa dos mandamentos, mas o fazia de forma legalista e não de cora-
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ção. E isto a deixava inquieta e insatisfeita. Encontrou resposta na palavra de Jesus, mas
não teve coragem de aceitar a proposta que lhe fez. Como estava apegada a seus bens,
não teve liberdade para decidir-se pelo seguimento a Cristo. E isto não como apóstolo,
como chamado especial. Este despojamento não é só para religiosos, é para todos. Aquela pessoa tinha duas seguranças: seus bens e o cumprimento legalista dos mandamentos.
Não conseguiu trocar suas seguranças pela confiança em Cristo. Neste sentido, suas
riquezas impediram que se abrisse à nova justiça e ao serviço da nova sociedade. Por
possuir muito, tinha medo de perder. Acabou perdendo a grande oportunidade de dar
novo rumo à sua vida. Não podemos dizer que não tenha alcançado a salvação eterna.
Mas perdeu a alegria de participar da implantação do Reino de Deus. Os apóstolos, pela
reação que manifestaram, também partilhavam desta maneira de pensar. Cristo os libertou do peso da segurança nas riquezas, garantindo-lhes que para Deus tudo é possível
e assegurando-lhes que quem o segue livremente será recompensado com abundância.
A bíblia apresenta dois meios para superar o apego aos bens e a seu uso egoísta, a oferta e o dízimo. Pela oferta, pela esmola, vamos crescendo na partilha para
a solução de necessidades emergentes. Pelo dízimo, consciente, generoso, sistemático, separamos de um a dez por cento do que Deus nos concede e o devolvemos a
Ele colocando-o a serviço da Igreja.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
Oração dos fiéis
P. A Deus Pai, que sempre nos escuta, nos acolhe e nos envia em missão, elevemos
nossa súplica.
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que nossa Diocese, celebrando o jubileu de ouro, com a intercessão da
Mãe de Fátima, seja sempre mais Igreja de esperança, comunhão e participação,
misericordiosa e missionária, nós vos pedimos:
2. Para que, com a intercessão de São José e Maria, com vacina, os cuidados permanentes pela vida e a saúde, superemos a pandemia e suas consequências, nós
vos pedimos:
3. Para que os falecidos pela pandemia sejam acolhidos por Vós, as famílias enlutadas e todos os doentes sintam o conforto de N. Sra. de Fátima, Mãe das dores, e a
solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
4. Para sermos fiéis à mensagem de Maria em Fátima de penitência, oração e fidelidade a vós, nós vos pedimos:
5. Para que recompenseis os voluntários da Romaria e das diversas promoções do
Seminário e das comunidades, nós vos pedimos:
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6. Para vivermos o desapego dos bens e oferecermos com generosidade à Igreja os
recursos necessários para a realização da sua missão em todo o mundo, nós vos
pedimos:
7. ...
P. Ó Deus, que tornastes a Mãe de vosso Filho sua discípula missionária, acolhei,
por intercessão dela, os pedidos que vos fazemos nesta romaria diocesana e ajudai-nos a caminhar na esperança, irradiando a luz da vossa verdade. Por Cristo,
nosso Senhor!
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Apresentemos a Deus a vida de nossa Diocese que nesta romaria encerra seu
ano jubilar de ouro.
A. (Nº 55) 1. Sobe a Jerusalém, / virgem oferente sem igual./ ...
P. Acolhei, ó Deus, com nossos dons, as preces dos vossos fiéis, para que o

nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o
caminho da salvação.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
P. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que
nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendizemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e
santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com
o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre
frutuosa, com a força de vossa graça.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos
falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.
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A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de
vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Fiéis ao ensinamento de Cristo de chamar a Deus de Pai, rezemos: Pai nosso...
(ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
P. Maria disse: Minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu
Salvador. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim. Pela comunhão eucarística, Cristo renova nossa esperança e nos sustenta na
missão de anunciá-lo e testemunhá-lo a todos.
A. /:Mãe, acreditaste! Mãe, tu és feliz!/ Fé em Deus ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos humildemente que,

participando da comunhão eucarística, possamos viver da vossa vida. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; ano jubilar de ouro da
Diocese de Erexim; Romaria de Fátima neste domingo / Mês das Missões / festa
da padroeira do Brasil ....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Com Maria e como ela, caminhemos na esperança, formando comunidades
missionárias, de comunhão e participação.
A. (Nº 920) Ref. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas é difícil sempre andar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor nos conceda a sua sabedoria para caminhardes na esperança, anunciando o que vimos e ouvimos em nossa fé. E que nos abençoe Deus onipotente e
compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Cm a proteção da Mãe de Fátima, caminhai na esperança.
A. Graças a Deus.
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A. (Hino do jubileu) Ref. É tempo de graças, Senhor, é tempo de glória e louvor!
Igreja diocesana que celebra sua história percorrida: ‘50 anos de fé e vida!’
1. Qual semente pequenina, germinou e deu bons frutos. Celebrando o jubileu, que
aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’
2. Lideranças trabalharam, e à missão se entregaram. Celebrando o jubileu, que aumente em todos nós a fé e o ardor: ‘Caminha conosco, Senhor!’
Oração do Mês Missionário 2021
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te
suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a
solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia.
Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário
do Pai.
Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
Lembretes:
- Terça-feira – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil.
- Quarta-feira, Dia mariano e vocacional no Santuário de Fátima no ano jubilar de
ouro da Diocese, com oração da manhã às 7h, oração do Ângelus às 11h50, terço
e missa às 14h e às 18h30.
- Sábado, às 18h, crismas na Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim.
- Domingo – 29º DTC-B – 09h, crismas na Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista,
Erechim com festa da padroeira; às 20h30, inicio de novena missionária, via facebook, no Santuário de Fátima.
Leituras da semana:
- dia 11, 2ªf, S. João XXIII: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32; dia 12, 3ªf, N.
SRA. DA CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira do Brasil, solenidade: Est 5,1b2; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11; (Bodas de Caná); dia 13,
4ªf: Rm 2,1-11; Sl 61(62); Lc 11,42-46; dia 14, 5ªf, S. Calisto I: Rm 3,21-30; Sl
129(130); Lc 11.47-54; dia 15, 6ªf, Sta. Teresa de Jesus: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc
12,1-7; dia 16, sáb., Sta. Edviges e Sta. Margarida Maria Alacoque: Rm 4,13.1618; Sl 104(105); Lc 12,8-12; dia 17 dom. 29º do TC-B: Is 53,10-11; Sl 32(33);
Hb 4,14-16; Mc 10,35-45 ou mais breve 10,42-45 (Os filhos de Zebedeu).
Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
29º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 17.10.2021

- A união no amor matrimonial é indissolúvel
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão – “Não podemos deixar de falar sobre o que
vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 836) Ref. Senhor, que queres que eu ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor de Deus nosso Pai, a paz de Cristo, que nos envia
como seus missionários, com a luz e a força do Espírito santo,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Como missionários e missionárias de Cristo, o Servo fiel do Pai, louvamos a
Deus por todos os que colocam sua vida a serviço da missão da Igreja e com eles
renovamos nosso compromisso de anunciarmos e testemunharmos o que vimos e
ouvimos em nossa fé, como recorda o mês das missões, e sem reproduzirmos as
relações de poder deste mundo.
P. (... Mês das missões – Jesus Cristo é missão - “Não podemos deixar de falar sobre
o que vimos e ouvimos” (At 4,20) / missionários, missionárias e cristãos perseguidos em diversas partes do mundo / solenidade de N. Sra. Aparecida, padroeira do
Brasil, e dia das crianças, terça-feira / ...).
Pedido de perdão
P. Nossa preocupação deve ser “como podemos cumprir melhor a missão que nos
foi confiada no Batismo, e isto implica estar dispostos a fazer renúncias até dar
tudo.... não é que a vida tenha uma missão, mas a vida é uma missão”. Porque nem
sempre pensamos e agimos assim, peçamos o perdão de Deus.
L. Senhor, que nos convidais a seguir-vos na renúncia e na doação, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes para servir e dar a vida pela salvação de todos, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que nos dais a missão de anunciar a alegria da salvação, tende piedade
de nós.

- 19 -

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/J) Ref. Glória, glória, glória a Deus nas alturas...
P. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso
dispor, e vos servir de todo o coração. PNSrJC
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 29º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 663-665).
Anim. Pelo Batismo, assumimos a missão de Jesus Cristo, que veio para servir e não
para ser servido, indicando o mesmo caminho aos seus seguidores.
1ª Leitura: Is 53,10-11
Salmo: Sl 32(33)
S. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois, em vós, nós esperamos.
A. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois, em vós, nós esperamos.
S. 1. - Pois reta é a palavra do Senhor,* e tudo o que ele faz merece fé. - Deus ama
o direito e a justiça,* transborda em toda a terra a sua graça.
2. - Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem,* e que confiam esperando
em seu amor,* - para da morte libertar as suas vidas* e alimentá-los quando é
tempo de penúria.
3. - No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! - Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós esperamos!
2ª Leitura: Hb 4,14-16
Evangelho: Mc 10,35-45
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo veio para servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar,
viva Cristo, Cristo viva.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Ser cristão é ser discípulo e missionário de Jesus Cristo, na comunidade dos
que creem nele.
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Ser discípulo significa estar em permanente aprendizado para conhecer mais e
tornar vida os ensinamentos e o jeito de ser de Cristo de modo a ir se assemelhando
a Ele até que Ele seja o próprio viver da pessoa, como afirma São Paulo.
Ser missionário é levar adiante a obra de Cristo. Ele é o enviado do Pai com
a missão de nos anunciar a Boa Nova da Salvação, libertar-nos do pecado, congregar-nos na comunhão do amor. Para realizar a missão recebida do Pai dedicou toda
sua vida. Nada reteve para si. Fez de sua vida uma total doação ao Pai pelo bem da
humanidade.
É Ele o servo sofredor da primeira leitura deste terceiro domingo da missões,
que ofereceu sua vida em expiação dos irmãos. Tornou justas as pessoas, carregando sobre si as culpas delas. O justo reabilitou a todos pelo caminho do sofrimento.
O justo viveu o sofrimento não por uma razão causadora, mas por uma causa motivadora. Ele assumiu o sofrimento por amor a todos. Quem ama sofre porque se
sacrifica pelos que ama. Cristo viveu de forma plena e absoluta esta disposição do
servo sofredor.
Mas por mais que Cristo ensinasse aos discípulos que sua missão era consumar a vida pelo bem dos irmãos, eles sonhavam com glória e poder, como aparece
no evangelho deste domingo. Embora Jesus lhes tivesse falado três vezes que seria
preso, torturado e morto, dois deles, Tiago e João, lhe pedem para ficar um à sua
direita e outro à sua esquerda no seu Reino. Os outros dez ficaram enciumados com
o pedido dos dois, o que revela que tinham as mesmas ambições.
Jesus, então, advertiu os apóstolos: os chefes das nações as oprimem e os
grandes as tiranizam. Mas entre vós não será assim. O grande e o primeiro seja o
servidor de todos, pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir
e dar a vida pela salvação da humanidade. Ele, o onipotente, se fez impotente
Não se pode, pois, ser discípulo de Cristo e participar de sua missão sem o
despojamento, a renúncia a qualquer privilégio e sem colocar-se a serviço de todos.
Como Jesus que veio para servir, a Igreja existe para servir. Entre os membros da Igreja, seguidores de Cristo, as relações não podem ser de dominação, mas
de fraternidade, de igualdade, fazendo cada um todo esforço possível para servir a
todos. O exemplo de Cristo, que assumiu o caminho da paixão, morte e ressurreição
desautoriza qualquer busca de honraria, de domínio sobre os outros.
Lentamente, os apóstolos foram mudando de mentalidade e colocaram sua
vida à disposição de Cristo e chegaram a coroar a oferta de sua vida com o martírio.
Organizar comunidades sem opressão e tirania nas quais o grande e o primeiro é o servidor de todos é também parte integrante da missão da Igreja. Evangelizar
é educar para o este espírito de serviço. Ajudar marido e mulher a ir um ao encontro
do outro e não a esperar um do outro.
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Profissão da fé
Sugere-se a fórmula mais extensa, no Hinário Litúrgico, p. 7
Oração dos fiéis
P. Conscientes de nossa missão de testemunhar o Evangelho da Vida e estar a serviço do bem de todos, apresentemos nossas preces a Deus Pai.
A. Senhor, ouvi e atendei nossa prece.
1. Para que a Igreja seja no mundo sinal do vosso amor e da vossa misericórdia
construindo relações fraternas e pacíficas, nós vos pedimos:
2. Para que os ministros da Igreja, ordenados e leigos, realizem seu compromisso
como servidores generosos, dedicados unicamente ao bem de todos, nós vos pedimos:
4. Pelos missionários, missionárias e cristãos leigos perseguidos por causa da fé
em várias partes do mundo para que sua fidelidade seja testemunho profético que
colocam em vós sua vida, nós vos pedimos:
5. Para que os integrantes do poder executivo, legislativo e judiciário possam viver
sua função sempre como serviço a todos, especialmente aos excluídos; nós vos
pedimos:
P. Com as comunidades católicas no Brasil, rezemos a oração deste mês missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão.
A. Nós vos suplicamos: Derramai a luz da vossa esperança sobre a humanidade
que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia.
P. Concedei-nos a coragem para testemunhar,
A. com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que
vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai.
P. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família,
A. inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. A exemplo de Cristo, sumo sacerdote e servo fiel que se doou inteiramente
pela nossa salvação, coloquemos nossa vida a serviço da missão que nos confiou.
A. (Nº 427) 1. A ti, meu Deus, elevo...
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos com liberdade, para

que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados por esta celebração
litúrgica realizada em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores,
ó Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus
Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria
e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança
na fé.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos
falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os
vossos eleitos.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Senhor
Jesus nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
P. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como
resgate de todos. Eis o Cordeiro de Deus...
Anim. Cristo nos alimenta com o Pão do Altar para sermos vigorosos e fiéis no
anúncio e testemunho dos mistérios da fé, como nos lembra o mês missionário.
A. (Nº 822) 1. Pai, que criastes o céu, criastes a terra, ...
P. OREMOS. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação nesta

celebração para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os
valores eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; / Mês das Missões /....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Todo discípulo de Cristo deve ser missionário, estando a serviço do Reino
como Ele.
A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor. Hoje quero
conﬁrmar, conﬁrmar minha vocação.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos confirme na fé e nos dê sua graça para testemunhá-la. E que nos abençoe
Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Senhor vivo e ressuscitado; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Campanha Missionária 2021
Tema: Jesus Cristo é missão
Lema: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
“Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido para o mês missionário, cuja
inspiração bíblica é “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At
4,20). O novo contexto da pandemia que se estende de forma prolongada, evidenciou
e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam.
Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana.
Motivados pela Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, a
Campanha Missionária de 2021 destaca o testemunho de missionários e missionárias
da compaixão e da esperança: “Neste tempo de pandemia, perante a tentação de
mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social
saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de
fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e
promoção.” (Papa Francisco)
Os missionários e missionárias da compaixão e da esperança são pessoas
anônimas que estão na linha de frente neste contexto de pandemia: profissionais da
saúde, famílias enlutadas com testemunho de esperança, populações em situação
de rua e abandono, migrantes indígenas, educadores, o mundo do trabalho, a
solidariedade universal além fronteira e a campanha “Amazônia precisa de você”,
realizada no primeiro semestre de 2020.
Como gesto concreto, em todas as Igrejas do mundo, realiza-se no próximo sábado
e domingo a coleta missionária, destinada de forma integral para a missão da compaixão.
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Oitenta por cento dos recursos são enviados à Congregação para Evangelização dos
Povos que faz circular um fundo universal de solidariedade, mantendo 1.050 dioceses
nas periferias mais necessitadas do mundo. Os vinte por cento restantes ficam no Brasil e
mantém os trabalhos das Pontifícias Obras Missionárias, compondo uma rede mundial de
oração e caridade a serviço do Papa e da Missão da Igreja.
A cooperação missionária
A missão é de Deus pela qual somos chamados a colaborar. Não podemos
fugir dessa responsabilidade...
Assim, “todas as Igrejas particulares, todas as Instituições e Associações
eclesiais e cada cristão membro da Igreja têm o dever de colaborar para que a
mensagem do Senhor se difunda e chegue até os últimos confins da terra”(CMi1).
Coleta missionária
As ofertas feitas todos os anos no Dia Mundial das Missões tornam possível a
cooperação missionária de cada cristão e da Igreja local na missão universal, ad gentes.
Para ser verdadeira essa cooperação missionária deve alargar os horizontes
da caridade a todos os povos da terra, pois o mandamento do amor cristão não será
completo se não incluir os que estão longe como irmãos e irmãs mais queridos.
Lembretes:
- Até 25, às 20h30, via facebook, novena missionária, no Sant. de Fátima.
- segunda-feira, 14h, reunião do Cons. de Presb. no Centro Dioc.; 19h, reunião da
CoorP. ampliada da Ação Evang., no Centro Dioc.
- Terça-feira, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo; 13h30, no Centro Dioc. reunião da Cáritas para as Par. de Entre Rios do Sul,
Campinas do Sul, Jacutinga, Paulo Bento (que inclui Quatro Irmãos).
- Sábado, 18h, Dom Adimir, crismas na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.
- Domingo – 30º do TC-B – Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missionária - coleta missionária; 09h e 18h, Dom Adimir, crismas na igreja N.
Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.
Leituras da semana:
dia 18, 2ªf, S. Lucas: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; dia 19, 3ªf, S. João
de Brébeuf, Sto. Isaac Jogues - S. Paulo da Cruz: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl
39(40); Lc 12,35-38; dia 20, 4ªf: Rm 6,12-18; Sl 123(124); Lc 12,39-48; dia 21,
5ªf: Rm 6,19-23; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R. Sl 39,5a); Lc 12,49-53; dia 22, 6ªf, S. João
Paulo II: Rm 7,18-25a; Sl 118(119 ); Lc 12,54-59; dia 23, sáb., S. João de Capistrano: Rm 8,1-11; Sl 23(24); Lc 13,1-9; dia 24, domingo 30º do TC-B: Jr 31,7-9;
Sl 125(126); Hb 5,1-6; Mc 10,46-52; (O cego de Jericó).
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Celebração da Palavra de Deus
30º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 24.10.2021

- CRISTO cura o cego excluído e o integra em seu caminho
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão
“Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 356) 1. Em meu caminho percebo as belezas ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cura de
toda cegueira e nos dá a visão da fé, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envia como missionários para anunciar e testemunhar sua Palavra a todos, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Em nosso batismo, recebemos uma vela, símbolo da luz de Cristo que precisamos irradiar e na qual devemos caminhar nesta vida rumo à casa do Pai. Louvemos a Deus que nos reúne em sua Igreja e nos confia a sua missão.
P. (... Dia Mundial das Missões e da Infância Missionária – Jesus Cristo é missão “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20) / a missão
da compaixão neste tempo de pandemia / ...)
Pedido de perdão
P. Caminhando com Jesus, descobre-se que a vida tem sentido “socorrendo o outro na
sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros”. Peçamos perdão a Deus pelas vezes que cedemos ao mal da indiferença com os irmãos e irmãs.
L. Senhor, que escutais o clamor dos sofridos à margem da vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que acolheis os que confiam na vossa misericórdia, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que fazeis os cegos enxergar, os surdos ouvir e os mudos falar, tende
piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na terra ...
P. OREMOS. Ó Deus, que desejais a salvação de todos e que cheguem ao co-

nhecimento da verdade, vede a extensão da vossa messe e enviai operários,
para que o Evangelho seja anunciado a toda criatura. E fazei que o vosso
povo, reunido pela palavra da vida e sustentado pela força dos sacramentos,
possa caminhar com alegria na estrada da salvação e do amor. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 30º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 667-669).
Anim. Na sociedade da “cultura da indiferença”, somos todos desafiados a ouvir o clamor dos que estão à margem do caminho e trabalhar por uma sociedade de inclusão.
1ª Leitura: Jr 31,7-9
Salmo: Sl 125(126)
S. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
A. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!
S. 1. - Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,* parecíamos sonhar; - encheu-se de sorriso nossa boca,* nossos lábios, de canções.
2. - Entre gentios se dizia:* “Maravilhas fez com eles o Senhor!” - Sim, maravilhas
fez conosco o Senhor,* exultemos de alegria.
3. - Mudai a nossa sorte, ó Senhor,* como torrentes no deserto. - Os que lançam as
sementes entre lágrimas,* ceifarão com alegria.
4. - Chorando de tristeza sairão,* espalhando suas sementes; - cantando de alegria
voltarão,* carregando os seus feixes.
2ª Leitura: Hb 5,1-6
Evangelho: Mc 10,46-52
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a
luz e a vida imperecíveis.
A. Aleluia...!
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Mensagem da Palavra de Deus
Há diversas formas de entendermos a missão de Cristo: veio anunciar o
amor do Pai, veio dar a vida para nos salvar, veio congregar na comunhão todos
os que estavam dispersos. Na sinagoga de Nazaré, aplicando a si um oráculo de
Isaías, descreveu assim a sua missão: anunciar a boa nova aos pobres, recuperar a
vista aos cegos, proclamar a libertação aos presos, dar liberdade aos oprimidos e
proclamar o ano da graça do Senhor.
No Evangelho deste domingo, Dia Mundial das Missões, contemplamos
Cristo curando o cego que estava à margem do caminho, chamado Bartimeu. A
cura ressalta este aspecto: Jesus veio para dar vista aos cegos, curando não tanto
da cegueira física, mas mais da cegueira espiritual. Ou então, curando o cego, Jesus lhe deu também a visão da fé.
Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde, segundo predito três vezes por ele,
enfrentaria a paixão e a morte, mas também ressuscitaria glorioso. Bartimeu, o cego, que
representa todos os pobres deixados de lado e a própria humanidade sem a luz da salvação,
ouvindo dizer que Jesus de Nazaré estava passando, começou a gritar pedindo compaixão.
Se tinha ouvido dizer que era Jesus, foi porque alguém ou alguns lhe tinham
falado a respeito dele. E isto destaca a importância do primeiro anúncio e da catequese. Todo cristão deve falar de Jesus a quem encontra na vida.
Mas havia algumas pessoas que mandaram o cego ficar calado, que não incomodasse Jesus com seus gritos. Ele, porém, gritava ainda mais. E Jesus parou,
pediu que o chamassem. Ai, alguns foram ao cego animando-o a ir até Jesus. O
cego jogou fora o manto e foi. Jesus, em atitude de escuta, atenção e de quem se
põe ao nível da pessoa, lhe pergunta: que queres que eu te faça?. A resposta foi
imediata e em forma de súplica ansiosa: que eu veja. Jesus conclui: tua fé te curou.
O cego, recuperando a vista, seguiu Jesus pelo caminho.
Aqueles que mandavam o cego calar representam as dificuldades de toda
pessoa que quer redirecionar sua vida. Há sempre os que querem silenciar os pobres ou os companheiros de desvio que querem impedir a mudança.
A atitude de Jesus de parar e mandar chamar o cego revela sua sensibilidade, sua atenção para com todo ser humano. Ele é o divino bom samaritano que se
aproxima de toda pessoa em necessidade.
O cego testemunha três condições indispensáveis para seguir Jesus: a humildade, pois pede piedade a Jesus, a quem reconhece como Mestre; a fé, pois
chamando Jesus de Filho de Davi está reconhecendo nele o Messias esperado; o
despojamento, o desapego, a prontidão para seguir Jesus. Jogou fora o manto e o
seguiu. O manto era tudo para o pobre: vestimenta, coberta, colchão, poder-se-ia
dizer, a própria casa. Liberta-se de tudo o que parecia ser toda sua posse. Este gesto
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do cego estava presente no rito do batismo de adultos na noite de Páscoa nos primeiros tempos: eles deixavam suas roupas e recebiam uma veste branca com a qual
andavam durante toda a semana pascal e a depunham no domingo seguinte. O rito
da veste batismal deveria ter o mesmo significado: desapego, abandono da situação
antiga para seguir com fidelidade e liberdade a Cristo, que nos dá a luz da vida.
O cego, logo que passou a enxergar, foi seguindo Jesus. Certamente, foi proclamando a graça que tivera. O Mês das Missões nos lembra que Cristo é missão
e que nós podemos deixar do que ouvimos e vimos. Sejamos alegres e ardorosos
missionários a anunciar a todos que Jesus nos salva.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém! .......
Oração dos fiéis
P. A missão da Igreja se realiza com os enviados para evangelizar em todas as periferias do mundo, com a oração e a doação nos serviços e de recursos dos que permanecem nas comunidades. Dirijamos a Deus nossas preces pelos missionários e,
depois, ofereçamos nossa oferta para suas atividades.
A. (Nº 756/N) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para que a Igreja anuncie com ardor sempre renovado a alegria do Evangelho
a todas as pessoas, nós pedimos:
2. Para que acompanheis sempre nosso Papa Francisco na condução da Igreja “em
saída” a “testemunhar com esperança um mundo de justiça e diálogo, sem ódio e
sem violência”; nós vos pedimos.
3. Para termos novas vocações missionárias, entre leigos, consagrados e ordenados,
dispostos a sair para a missão onde mais é necessário; nós vos pedimos.
4. Por todos os que sofrem de deficiência visual para que não lhes falte a visão da fé
e a luz da verdade, nós vos pedimos:
5. Para que todos os falecidos em consequência da pandemia ou por outras causas
sejam acolhidos na luz da vossa glória, nós vos pedimos:
P. Com as comunidades católicas no Brasil, rezemos a oração deste mês missionário: Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão.
A. Nós vos suplicamos: Derramai a luz da vossa esperança sobre a humanidade
que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia.
P. Concedei-nos a coragem para testemunhar,
A. com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que
vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai.
P. Maria, mãe missionária, e São José, protetor da família,
A. inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim. Com os dons de nossa caminhada, apresentemos a Deus a vida e o trabalho
dos missionários, as atividades das entidades que atendem deficientes visuais e a
nossa doação para as missões.
P. Olhai, ó Deus, com bondade, os dons que colocamos diante de vós, e seja para
vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Celebrando o Mistério Pascal, nós lembramos também, ó Deus, a obra de vossa
criação e vos bendizemos pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar e por todas as
maravilhas da terra.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
P. Nosso louvor a Vós, ó Pai, por vosso Filho pelo qual nos revelastes vossa misericórdia e nos reconciliastes convosco e entre nós.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
P. Nós vos glorificamos pela Virgem Maria que nos deu o Salvador por obra do Espírito Santo e por todos os santos e santas que foram fiéis ao Evangelho que Ele
nos anunciou.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
P. A Vós, Ó Pai de bondade, nossa gratidão pela Igreja enviada a anunciar a salvação realizada na cruz; gratidão pelo nosso Papa N, pelo nosso Bispo N. e pelo(s)
padre(s) N. que anima(m) nossas comunidades.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
P. Na esperança da ressurreição eterna, nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs
falecidos (...); sejam todos acolhidos em vossa casa com Jesus.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
P. Ó Deus, vos apresentamos este nosso louvor em nome daquele que nos ensinou a
dirigir-nos a vós com a confiança de filhos, Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Motivados pelo Espírito de Jesus e formados pela sabedoria do Evangelho, rezemos: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
P. Vai, tua fé te curou. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim. Com o Pão da Vida que Cristo nos oferece, poderemos percorrer o seu ca-
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minho, como o cego depois de curado, com atenção especial para os que estão na
exclusão social e clamam por nossa solidariedade.
A. (Nº 493) 1. Não pode faltar a Palavra, não ...
P. OREMOS. Ó Deus, que este encontro litúrgico produza em nós o que sig-

nifica, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora
celebramos. Por Cristo, nosso Senhor.

e/ou: Nutridos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que
este remédio da salvação eterna faça crescer em nós a verdadeira fé. Por Cristo,
Nosso Senhor.
A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; Dia Mundial das Missões
e da Infância e Adolescência Missionária / pandemia....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)
Anim. A partir de cada celebração, renovados pela Palavra e pela Eucaristia, devemos prosseguir no caminho de Jesus, irradiando a sua luz, como o cego depois de
ter a visão dos olhos e da vida que Ele lhe concedeu.
A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, Sejam luminosas vossas
mãos e mentes. /:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai, que em Jesus manifestou a solidariedade e a caridade, nos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo.
A. Amém.
P. O Senhor Jesus que prometeu à sua Igreja estar a seu lado até o fim dos tempos,
dirija os nossos passos e confirme as nossas palavras.
A. Amém.
P. O Espírito Santo esteja sobre nós, para que, percorrendo os caminhos do mundo,
possamos evangelizar os pobres, dar vista aos cegos e curar os corações humilhados e contritos.
A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.
P. O Senhor que cura de toda a cegueira seja a vossa força e alegria; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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Lembretes:
- Segunda-feira, 19h, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 13h30, no Centro Diocesano, reunião da Cáritas para as Paróquias de
Getúlio Vargas, Estação, Severiano de Almeida, Viadutos, Gaurama; 19h, reunião
da Coordenação ampliada da Ação Evangelizadora, no Centro Diocesano.
- sexta-feira, das 08h30 às 16h, reunião da Pastoral da Criança, no Centro Diocesano.
- Domingo, 31º do TC-B – Dia Nacional da Juventude - “Que sejam um!” (Jo 17,21).
Leituras da Semana:
dia 25, 2ªf, Sto. Antônio de Sant’Ana Galvão: Rm 8,12-17; Sl 67(68); Lc 13,1017; dia 26, 3ªf: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-21; dia 27, 4ªf: Rm 8,26-30;
Sl 12(13); Lc 13,22-30; dia 28, 5ªf, S. Simão e S. Judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl
18(19A); Lc 6,12-19; dia 29, 6ªf: Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; dia 30,
sáb.: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93(94); Lc 14,1.7-11; dia 31, dom., 31º do TCB: Dt 6,2-6; Sl 17(18); Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34 (O Mestre da lei e Jesus).
Coleta Missionária
neste sábado e domingo, dia 23 e 24, Dia Mundial das Missões. As ofertas feitas
todos os anos no Dia Mundial das Missões tornam possível a cooperação missionária de cada cristão e da Igreja local na missão universal, além-fronteiras, alargando
os horizontes da caridade a todos os povos. Só assim, o mandamento do amor será
completo por incluir os que estão longe como irmãos e irmãs mais queridos.
Dia Nacional da Juventude 2021
O Dia Nacional d Juventude (DNJ), no dia 31 deste mês, próximo domingo,
tem como lema “Que sejam um!” (Jo 17,21). A proposta apresenta um convite
à unidade, “que sejamos um em Cristo para que todos os jovens tenham vida”. O
desafio na construção da arte, segundo os Jovens Conectados, era expressar esta
unidade em um design funcional, autêntico, atrativo e expressivo que remetesse
à juventude, esperança e a vida, a fim de melhor comunicar o Dia Nacional da
Juventude 2021 no Brasil.
Da Carta de São Paulo aos Coríntios, buscaram o trecho “Há diversidade de
serviços, mas o Senhor é o mesmo; e há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que
realiza tudo em todos” (1 Cor 12, 4-6). A definição do Apóstolo sobre unidade, de acordo
com os criadores do cartaz, “insiste em juntar palavras que são, aparentemente, opostas:
diversidade e o mesmo, diversos e um só. Assim se firma a Unidade no plano de Deus”.
Acesse o site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251.
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Celebração da Palavra de Deus
31º Domingo do Tempo Comum/Ano B – 31.10.2021

- O amor a Deus e aos irmãos, o primeiro e principal mandamento
- Mês das Missões – Jesus Cristo é missão
“Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
- Ano de S. José e da Família Amoris Laetitia
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 352) 1. Dom da vida, ó Pai celebramos, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos envia
como missionários para anunciar e testemunhar sua Palavra a todos, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Na conclusão do mês das missões, somos convidados a confirmar nosso amor
a Deus acima de tudo e aos irmãos e irmãs como a nós mesmos, proclamando a
alegria da fé e a força da esperança.
P. (... Conclusão do Mês das Missões – Jesus Cristo é missão - “Não podemos deixar
de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20) / a missão da compaixão neste
tempo de pandemia / Dia Nacional da Juventude...)
Pedido de perdão
P. O amor sincero a Deus e aos irmãos resume toda lei e os profetas e nos identifica
como discípulos missionários de Cristo. Peçamos perdão a Deus por nossas faltas
na prática do amor.
S. (Nº 698) Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos.
A. Piedade, piedade, piedade de nós.
S. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados.
A. Piedade, piedade, piedade de nós.
S. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa.
A. Piedade, piedade, piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 715/G) Ref. Glória, glória, glória a Deus ...
P. OREMOS. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e

filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao
encontro das vossas promessas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 31º DTC-B, Paulinas-Paulus, p. 670-672).
Anim. Criados à imagem e semelhança de Deus, só seremos felizes se vivermos de
coração suas leis e mandamentos, dos quais o primeiro e o maior é o amor.
1ª Leitura: Dt 6,2-6
Salmo: Sl 17(18)
S. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força!
R. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força!
S. 1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força.*/ minha rocha, meu refúgio e Salvador!/ Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga,*/ minha força e poderosa
salvação. R.
S. 2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga */ sois meu escudo e proteção: em
vós espero!/ Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! */ E dos meus perseguidores
serei salvo! R.
S. 3. Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! */ E louvado seja Deus, meu
Salvador./ Concedeis ao vosso rei grandes vitórias */ e mostrais misericórdia ao
vosso Ungido. R.
2ª Leitura: Hb 7,23-28
A. Graças a Deus.
Evangelho: Mc 12,28b-34
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós
viremos.
A. Aleluia...!
Mensagem da Palavra de Deus
Hoje, podemos acompanhar como mensagem da Palavra de Deus na reflexão
do Papa Francisco na oração do Angelus do dia 04 de novembro de 2018. Ele disse:
No centro do Evangelho deste domingo (cf. Mc 12, 28b-34), está o mandamento do amor: amor a Deus e amor ao próximo. Um escriba pergunta a Jesus: “Qual é
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o primeiro de todos os mandamentos?» (v. 28). Ele responde, citando aquela profissão de fé com a qual cada israelita inicia e conclui o seu dia, e que começa com as
palavras: «Ouve, ó Israel! O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor” (Dt 6, 4). Deste
modo Israel conserva a sua fé na realidade fundamental de todo o seu credo: existe
um único Senhor, e aquele Senhor é “nosso”, no sentido que se uniu a nós com um
pacto indissolúvel, nos amou, nos ama e nos amará para sempre. É desta nascente,
deste amor de Deus, que deriva para nós o duplo mandamento: “Amarás o Senhor
teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu espírito e com
todas as tuas forças [...] Amarás o teu próximo como a ti mesmo” (vv. 30-31).
Escolhendo estas duas Palavras, dirigidas por Deus ao seu povo, e unindo-as,
Jesus ensinou de uma vez para sempre que o amor a Deus e o amor ao próximo são
inseparáveis, aliás, mais ainda, que se sustentam um ao outro. Não obstante sejam
postos em sequência, eles são os dois lados de uma única medalha: vividos juntos,
são a verdadeira força do crente! Amar a Deus significa viver d’Ele e para Ele, por
aquilo que Ele é pelo que Ele faz. E o nosso Deus é doação incondicional, é perdão
ilimitado, é relação que promove e faz crescer. Por isso, amar a Deus quer dizer
investir todos os dias as próprias energias para ser seus colaboradores, servindo de
modo incondicional o nosso próximo, procurando perdoar de forma ilimitada e cultivando relações de comunhão e de fraternidade.
O evangelista Marcos não se preocupa em especificar quem é o próximo, porque o próximo é a pessoa que eu encontro no caminho, nos meus dias. Não se trata de
pré-selecionar o meu próximo: isto não é cristão. Acho que o meu próximo é aquele
que eu pré-selecionei: não, isto não é cristão, é pagão; mas trata-se de ter olhos para
o ver e coração para desejar o seu bem. Se nos exercitarmos para ver com o olhar de
Jesus, colocar-nos-emos sempre à escuta e ao lado dos carenciados. Certamente, as
necessidades do próximo exigem respostas eficazes, mas antes ainda requerem partilha. Com uma imagem podemos dizer que o faminto tem necessidade não apenas
de um prato de sopa, mas também de um sorriso, de ser ouvido e inclusive de uma
oração, talvez recitada juntos. O Evangelho de hoje convida todos nós a visar não
só as urgências dos irmãos mais pobres, mas sobretudo a prestar atenção às suas necessidades de proximidade fraterna, de sentido da vida e de ternura. Isto interpela as
nossas comunidades cristãs: trata-se de evitar o risco de ser comunidades que vivem
de muitas iniciativas, mas de poucas relações; o risco de comunidades “estações de
serviço” mas de pouca companhia, no sentido pleno e cristão deste termo.
Deus, que é amor, criou-nos por amor e para que possamos amar os outros,
permanecendo unidos a Ele. Seria ilusório pretender amar o próximo, sem amar a
Deus; e seria igualmente ilusório pretender amar a Deus, sem amar o próximo. As
duas dimensões do amor, a Deus e ao próximo, na sua unidade, caraterizam o discípulo de Cristo. A Virgem Maria nos ajude a acolher e testemunhar este ensinamento
luminoso na vida de todos os dias.
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Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha conﬁança!...
Oração dos fiéis
P. A Deus, que nos criou para o amor, apresentemos confiantes nossas preces comunitárias.
A. (Nº 756/C) Atendei, Senhor, nossa prece.
L. 1. Para que a Igreja anuncie sempre com vigor e testemunho o mandamento do
amor e por ele ajude a humanidade a encontrar a concórdia e a paz, nós vos pedimos:
2. Para que concedais a força indispensável de vossa graça aos missionários e missionárias em regiões de guerra e de perseguição religiosa para superarem as dificuldades, nós vos pedimos:
3. Para vivermos o amor em nossas relações familiares, comunitárias e sociais, nós
vos pedimos:
4. Para que a participação na celebração litúrgica fortaleça nossa fé e nos impulsione
para a solidariedade fraterna, nós vos pedimos:
5. ...
P. Neste Dia Nacional da Juventude, rezemos a oração que o Papa propôs para a assembleia do Sínodo dos Bispos sobre os jovens há três anos: Senhor Jesus, a vossa
Igreja dirige o olhar a todos os jovens do mundo.
A. Pedimos que, com coragem, assumam a própria vida, olhem para as realidades mais bonitas e mais profundas e conservem sempre um coração livre.
P. Acompanhados por guias sábios e generosos, ajudai-os a responder à chamada que Vós
dirigis a cada um deles, para realizar o próprio projeto de vida e alcançar a felicidade.
A. Mantende aberto o seu coração aos grandes sonhos tornando-os atentos ao
bem dos irmãos. Como o Discípulo amado, também eles permaneçam ao pé
da Cruz para acolher a vossa Mãe, recebendo-a como um dom vosso. Sejam
testemunhas da vossa Ressurreição e saibam reconhecer-vos vivo ao lado deles anunciando com alegria que sois o Senhor. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Com os dons do altar, apresentemos a Deus a vida e o trabalho dos missionários e as atividades das entidades que atendem deficientes visuais.
A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida queremos como gesto ...
P. Ó Deus, que esta nossa celebração se torne uma oferenda agradável aos

vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho,
nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos
bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento de
vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na diversidade dos que formamos esta comunidade.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa
caminhada de fé.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que
formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada
pelo(s) padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe e
pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Seguindo a recomendação de Cristo e a oração que nos ensinou, rezemos – Pai
nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário...)
P. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo,
Eis o Cordeiro de Deus....
Anim. Para alimentar nossa fé e manter-nos na prática do amor a Deus Pai e aos
irmãos, Cristo nos oferece o Pão da Vida, seu próprio Corpo.
A. (Nº 514) Ref. /:Se eu não tiver amor, eu nada sou, ...
P. OREMOS. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, prepara-

dos por vossa Palavra possamos receber o que promete. Por Cristo, nosso
Senhor.
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A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – Ano de São José e da Família Amoris Laetitia; conclusão do Mês das
Missões / aniversário de falecimento de Dom Girônimo (2019), quarta-feira / dia
de finados, terça-feira / pandemia....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso/envio)
Anim. Viver o amor a Deus e aos irmãos, primeiro e principal mandamento, é o
distintivo do discípulo missionário de Cristo.
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, O Senhor nos chama e nos
envia! Testemunhas do seu Reino em toda a parte, Vivendo a fé no amor e na
alegria!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos dê sua graça para testemunharmos o amor no serviço, no perdão, na
justiça, no cuidado com a casa comum. E que nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria divina seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- comemoração de todos os fiéis defuntos. – quarta-feira, aniversário de falecimento
de Dom Girônimo Zanandréa, segundo Bispo Diocesano de Erexim (2019).
- Sábado, das 09h às 15h, encontro vocacional, no Seminário N. Sra. de Fátima;
19h, Dom Adimir, crismas na Comunidade N. Sra. dos Navegantes, Ponte Preta,
Paróquia Santo Antonio, Jacutinga.
- Domingo – Solenidade de Todos os Santos – 10h, Dom Adimir, crismas na igreja
N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.
Leituras da Semana:
dia 1º, 2ªf: Rm 11,29-36; Sl 68(69); Lc 14,12-14; dia 02, 3ªf, COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS - Leituras à escolha do Lecionário – no folheto: 2Mc12,4346; Sl 26(27); 2Cor 4,14-5,1; Lc 12,35-40; dia 03, 4ªf, S. Martinho de Lima: Rm 13,8-10;
Sl 111(112); Lc 14,25-33; dia 04, 5ªf, S. Carlos Borromeu: Rm 14,7-12; Sl 26(27); Lc
15,1-10; dia 05, 6ªf: Rm 15,14-21; Sl 97(98); Lc 16,1-8; dia 06, sáb.: Rm 16,3-9.16.2227; Sl 144(145); Lc 16,9-15; dia 07, dom., 32º do TC-B – solenidade de TODOS OS
SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).
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pandemia de proporções inimagináveis, conclamamos a sociedade brasileira a zelar
pelas instituições, “pela obrigação moral de todos em defendê-las e fortalecê-las”.
Lamentavelmente, o processo de erosão democrática prossegue, atingindo
contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz e concórdia entre os cidadãos. Sr. Ministro, é espantoso como, sob o
impacto de mais de 550 mil vidas perdidas na maior crise sanitária já enfrentada
pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar demolir o edifício democrático!
Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje tratadas abertamente,
buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e de algo que nos é sagrado – o voto. Nesse sentido, ameaçar a não realização de eleições em 2022,
caso o resultado das urnas possa vir a contrariar os interesses daquele que detém
o poder, é ofensa grave que não se pode tolerar. Porque não são os políticos de
plantão, nem grupos civis ou militares ligados a eles, que determinarão a integridade do processo eleitoral.
Tal missão já está confiada à Constituição, guardiã maior da democracia.
Sr. Ministro, reiteramos apoio incondicional ao sistema eletrônico de votação,
sob monitoramento e responsabilidade desse Tribunal, e apelamos ao Congresso
Nacional para que proteja esta que é, a um só tempo, grande conquista da sociedade e prova da eficiência da Justiça eleitoral brasileira. Investir contra essa
realidade, de forma a turvar o processo político, fomentar o caos e estimular
ações autoritárias, não é, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro.
Com protestos de estima e admiração,
Dom
Walmor
Oliveira
de
Azevedo,
presidente
da
Conferência
Nacional
dos
Bispos
do
Brasil
CNBB
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
José Carlos Dias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom
Paulo Evaristo Arns - Comissão Arns
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências - ABC
Paulo Jeronimo de Sousa, presidente da Associação Brasileira de Imprensa - ABI
Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência - SBPC
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Sobre o Paco pela Vida e pelo Brasil

Pacto pela Vida e pelo Brasil, lançado no Dia Mundial da Saúde, completa um ano; saiba quais foram as
conquistas e os desafios para 2021
Mais de um ano se passou
desde o início da pandemia do
novo Coronavírus. De lá para cá,
a Covid-19 já ceifou a vida de
mais de 300 mil brasileiros. Foi
neste contexto, há um ano, que
entidades assinaram e apresentaram no dia 7 de abril de 2020,
em referência ao Dia Mundial
da Saúde, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, buscando uma ação propositiva para a
“grave crise” enfrentada pelo Brasil – sanitária, econômica, social e política.
O Pacto afirma que a realidade exige de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos
princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo maduro, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis.
O documento propõe ainda que entre em cena no Brasil “o coro dos lúcidos, fazendo valer a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais
que coloquem o mundo e a nossa sociedade em um tempo, de fato, novo”. O
Pacto foi assumido inicialmente por quatro organizações e assinado por mais de
100 organizações brasileiras. Confira a íntegra do Pacto pela Vida e pelo Brasil.
“Somos conclamados a dar passos significativos de uma nova cultura: a
cultura da proteção, promoção e defesa da vida em todos os sentidos. Temos que
nos conscientizar que a vida humana não pode existir sem a proteção da vida
das águas, sem a vida da terra, sem a vida dos micro e macro organismos. Se
continuarmos matando a terra, estaremos nos condenando a morte, a nós mesmos”, afirma o documento.
O arcebispo de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, em diversas
ocasiões já havia afirmado que a CNBB assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil
impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável
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da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a
sociedade brasileira precisa, com urgência, para construir um novo tempo.
Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no rico e interpelante horizonte de sua Doutrina Social, não se exime na tarefa de, em cooperação com
segmentos da sociedade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar
injustiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos direitos
e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição na conquista do Bem
comum. “A Igreja assim o faz, estando no coração do mundo solidária, na força
do testemunho do Reino de Deus, a caminho”, afirmou.

Mas, em um ano de existência do Pacto,
o que mudou?
Segundo o bispo de Lages (SC) e presidente do Grupo de Trabalho (GT)
do Pacto pela Vida e pelo Brasil, dom Guilherme Antônio Werlang, em um ano
de existência do Pacto muitas coisas boas já aconteceram por meio da pressão
exercida, tanto pelas entidades signatárias como pela sociedade civil, sob os poderes constituídos. “Com isso conseguiu-se garantir a vacinação, a diminuição
dos desastres ecológicos e políticas públicas mais eficientes”, afirmou o bispo.
Um dos desafios que ainda permanecem desde a apresentação do Pacto,
segundo dom Guilherme, é a garantia do auxílio emergencial para as famílias.
“Nós do Pacto pela Vida precisamos nos garantir, nos unir, para mobilizar a sociedade brasileira para reagir a essa política econômica e conscientizar os governantes de que a vida humana está acima do valor do mercado. Precisamos
garantir que tenhamos uma política econômica voltada para a defesa prioritária
da vida do brasileiro”, alertou dom Guilherme.
Outro desafio citado por dom Guilherme é a fragilização do Sistema Único de Saúde, o SUS, por parte do governo brasileiro. “O SUS é uma questão de
política de Estado e não uma política de governo, de uma gestão. É o maior programa de saúde mundial e o mesmo está sendo fragilizado. É uma outra grande
luta e desafio do povo brasileiro”, salientou.
Ainda, segundo dom Guilherme, as falsas notícias também merecem
atenção quando o assunto é desafio. “Devemos desconstruir as falsas notícias,
as falsas informações sobre o que poderia vir a acontecer com as vacinas para
conscientizarmos aqueles que ainda são contra por causa de ideologias. Precisamos fazer uma mobilização nacional para que todo mundo vá querer se vacinar,
é uma questão de ética”, reiterou.
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A política ambiental preventiva é mais um dos desafios citados por dom
Guilherme. “O centro-oeste brasileiro, especialmente as regiões do pantanal e
do cerrado, vão começar a entrar na época da seca e tudo indica que poderão
acontecer desastres ecológicos mais graves do que os do ano passado, caso não
tenhamos uma política preventiva”, alerta dom Guilherme.

Próximos passos

O Grupo de Trabalho (GT) Pacto pela Vida e pelo Brasil irá dinamizar as
ações e compromissos assumidos pelo Pacto. Segundo dom Guilherme, o grupo
procurará fortalecer a articulação das entidades signatárias do Pacto e as mais
de 100 organizações que aderiram a ele e com os princípios que defendem. Ao
longo de 2021, o objetivo é o avanço nas propostas para o fortalecimento de um
grande diálogo social pela vida e pelo Brasil.
O grupo é composto por cinco bispos, cada um representante de uma das
grandes regiões do Brasil. São eles:
• Centro Oeste – Dom Neri José Tondello, bispo de Juína (MT)
• Leste – Dom Roberto Francisco Ferrería Paz, bispo de Campos dos Goytacazes (RJ)
• Nordeste – Dom Limacêdo Antônio da Silva, bispo auxiliar de Olinda e
Recife (PE)
• Norte – Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima e segundo
vice-presidente da CNBB
• Sul – Dom Guilherme Antônio Werlang, bispo de Lages (SC), presidente
do GT

Mensagem do Papa Francisco para
o 95º Dia Mundial das Missões de 2021

Dia 24 de outubro
“Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos” (At 4, 20)
Queridos irmãos e irmãs!
Quando experimentamos a força do amor de Deus, quando reconhecemos a sua
presença de Pai na nossa vida pessoal e comunitária, não podemos deixar de anunciar
e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua
humanidade que nos é revelada no mistério da Encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa
mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e
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sofrimentos, os nossos anseios
e angústias (cf. Conc. Ecum.
Vat II, Const. past. Gaudium
et spes, 22). Tudo, em Cristo,
nos lembra que o mundo
em que vivemos e a sua
necessidade de redenção não
Lhe são estranhos e também
nos chama a sentirmo-nos
parte ativa desta missão: «Ide
às saídas dos caminhos e convidai todos quantos encontrardes» (cf. Mt 22, 9). Ninguém é
estranho, ninguém pode sentir-se estranho ou afastado deste amor de compaixão.
A experiência dos Apóstolos
A história da evangelização tem início com uma busca apaixonada do Senhor, que
chama e quer estabelecer com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade
(cf. Jo 15, 12-17). Os Apóstolos são os primeiros que nos referem isso, lembrando inclusive
a hora do dia em que O encontraram: «Eram as quatro da tarde» (Jo 1, 39). A amizade
com o Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer com os pecadores, alimentar os famintos,
aproximar-Se dos excluídos, tocar os impuros, identificar-Se com os necessitados, fazer
apelo às bem-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia de autoridade, deixa uma marca
indelével, capaz de suscitar admiração e uma alegria expansiva e gratuita que não se pode
conter. Como dizia o profeta Jeremias, esta experiência é o fogo ardente da sua presença
ativa no nosso coração que nos impele à missão, mesmo que às vezes implique sacrifícios e
incompreensões (cf. 20, 7-9). O amor está sempre em movimento e põe-nos em movimento,
para partilhar o anúncio mais belo e promissor: «Encontramos o Messias» (Jo 1, 41).
Com Jesus, vimos, ouvimos e constatamos que as coisas podem mudar. Ele
inaugurou – já para os dias de hoje – os tempos futuros, recordando-nos uma caraterística
essencial do nosso ser humano, tantas vezes esquecida: «fomos criados para a plenitude,
que só se alcança no amor» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 68). Tempos novos,
que suscitam uma fé capaz de estimular iniciativas e plasmar comunidades a partir de
homens e mulheres que aprendem a ocupar-se da fragilidade própria e dos outros (cf.
ibid., 67), promovendo a fraternidade e a amizade social. A comunidade eclesial mostra
a sua beleza, sempre que se lembra, com gratidão, que o Senhor nos amou primeiro (cf.
1 Jo 4, 19). Esta «predileção amorosa do Senhor surpreende-nos e gera maravilha; esta,
por sua natureza, não pode ser possuída nem imposta por nós. (…) Só assim pode florir
o milagre da gratuidade, do dom gratuito de si mesmo. O próprio ardor missionário
nunca se pode obter em consequência dum raciocínio ou dum cálculo. Colocar-se “em
estado de missão” é um reflexo da gratidão» (Francisco, Mensagem às Pontifícias Obras
Missionárias, 21 de maio de 2020).
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E, no entanto, os tempos não eram fáceis; os primeiros cristãos começaram a sua
vida de fé num ambiente hostil e árduo. Histórias de marginalização e prisão entrelaçavamse com resistências internas e externas, que pareciam contradizer e até negar o que tinham
visto e ouvido; mas isso, em vez de ser uma dificuldade ou um obstáculo que poderia
levá-los a retrair-se ou fechar-se em si mesmos, impeliu-os a transformar cada incómodo,
contrariedade e dificuldade em oportunidade para a missão. Os próprios limites e
impedimentos tornaram-se um lugar privilegiado para ungir, tudo e todos, com o Espírito
do Senhor. Nada e ninguém podia permanecer alheio ao anúncio libertador.
Possuímos o testemunho vivo de tudo isto nos Atos dos Apóstolos, livro que os
discípulos missionários sempre têm à mão. É o livro que mostra como o perfume do
Evangelho se difundiu à passagem deles, suscitando aquela alegria que só o Espírito nos
pode dar. O livro dos Atos dos Apóstolos ensina-nos a viver as provações unindo-nos a
Cristo, para maturar a «convicção de que Deus pode atuar em qualquer circunstância,
mesmo no meio de aparentes fracassos», e a certeza de que «a pessoa que se oferece e
entrega a Deus por amor, seguramente será fecunda (cf. Jo 15, 5)» (Francisco, Exort. ap.
Evangelii gaudium, 279).
O mesmo se passa conosco: o momento histórico atual também não é fácil. A situação
da pandemia evidenciou e aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de
que já tantos padeciam, e desmascarou as nossas falsas seguranças e as fragmentações
e polarizações que nos dilaceram
silenciosamente. Os mais frágeis
e vulneráveis sentiram ainda
mais a sua vulnerabilidade e
fragilidade. Experimentamos o
desânimo, a deceção, o cansaço;
e até a amargura conformista,
que tira a esperança, se apoderou
do nosso olhar. Nós, porém, «não
nos pregamos a nós mesmos,
mas a Cristo Jesus, o Senhor,
e nos consideramos vossos servos por amor de Jesus» (2 Cor 4, 5). Por isso ouvimos
ressoar nas nossas comunidades e famílias a Palavra de vida que ecoa nos nossos corações
dizendo: «Não está aqui; ressuscitou» (Lc 24, 6); uma Palavra de esperança, que desfaz
qualquer determinismo e, a quantos se deixam tocar por ela, dá a liberdade e a audácia
necessárias para se levantar e procurar, criativamente, todas as formas possíveis de viver
a compaixão, «sacramental» da proximidade de Deus para connosco que não abandona
ninguém na beira da estrada. Neste tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar
e justificar a indiferença e a apatia em nome dum sadio distanciamento social, é urgente
a missão da compaixão, capaz de fazer da distância necessária um lugar de encontro,
cuidado e promoção. «O que vimos e ouvimos» (At 4, 20), a misericórdia com que fomos
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tratados, transforma-se no ponto de referimento e credibilidade que nos permite recuperar
e partilhar a paixão por criar «uma comunidade de pertença e solidariedade, à qual
saibamos destinar tempo, esforço e bens» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 36). É a sua
Palavra que diariamente nos redime e salva das desculpas que levam a fechar-nos no mais
vil dos ceticismos: «Tanto faz; nada mudará!» Pois, à pergunta «para que hei de privarme das minhas seguranças, comodidades e prazeres, se não vou ver qualquer resultado
importante», a resposta é sempre a mesma: «Jesus Cristo triunfou sobre o pecado e a
morte e possui todo o poder. Jesus Cristo vive verdadeiramente» (Francisco, Exort. ap.
Evangelii gaudium, 275) e, também a nós, nos quer vivos, fraternos e capazes de acolher
e partilhar esta esperança. No contexto atual, há urgente necessidade de missionários
de esperança que, ungidos pelo Senhor, sejam capazes de lembrar profeticamente que
ninguém se salva sozinho.
Como os apóstolos e os primeiros cristãos, também nós exclamamos com todas as
nossas forças: «não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20). Tudo
o que recebemos, tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido, ofereceu-no-lo para
o pormos a render doando-o gratuitamente aos outros. Como os apóstolos que viram,
ouviram e tocaram a salvação de Jesus (cf. 1 Jo 1, 1-4), também nós, hoje, podemos tocar
a carne sofredora e gloriosa de Cristo na história de cada dia e encontrar coragem para
partilhar com todos um destino de esperança, esse traço indubitável que provém de saber
que estamos acompanhados pelo Senhor. Como cristãos, não podemos reservar o Senhor
para nós mesmos: a missão evangelizadora da Igreja exprime a sua valência integral e
pública na transformação do mundo e na salvaguarda da criação.
Um convite a cada um de nós
O tema do Dia Mundial das Missões deste ano – «não podemos deixar de afirmar
o que vimos e ouvimos» (At 4, 20) – é um convite dirigido a cada um de nós para cuidar
e dar a conhecer aquilo que tem no coração. Esta missão é, e sempre foi, a identidade
da Igreja: «ela existe para evangelizar» (São Paulo VI, Exort. ap. Evangelii nuntiandi,
14). No isolamento pessoal ou fechando-se em pequenos grupos, a nossa vida de fé
esmorece, perde profecia e capacidade de encanto e gratidão; por sua própria dinâmica,
exige uma abertura crescente, capaz de alcançar e abraçar a todos. Atraídos pelo Senhor
e a vida nova que oferecia, os primeiros cristãos, em vez de cederem à tentação de
se fechar numa elite, foram ao encontro dos povos para testemunhar o que viram e
ouviram: o Reino de Deus está próximo. Fizeram-no com a generosidade, gratidão e
nobreza próprias das pessoas que semeiam, sabendo que outros comerão o fruto da sua
dedicação e sacrifício. Por isso apraz-me pensar que «mesmo os mais frágeis, limitados
e feridos podem [ser missionários] à sua maneira, porque sempre devemos permitir que
o bem seja comunicado, embora coexista com muitas fragilidades» (Francisco, Exort.
ap. pós-sinodal Christus vivit, 239).
No Dia Mundial das Missões que se celebra anualmente no terceiro domingo
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de outubro, recordamos com gratidão todas as pessoas, cujo testemunho de vida nos
ajuda a renovar o nosso compromisso batismal de ser apóstolos generosos e jubilosos do
Evangelho. Lembramos especialmente aqueles que foram capazes de partir, deixar terra
e família para que o Evangelho pudesse atingir sem demora e sem medo aqueles ângulos
de aldeias e cidades onde tantas vidas estão sedentas de bênção.
Contemplar o seu testemunho missionário impele-nos a ser corajosos e a pedir,
com insistência, «ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua messe» (Lc 10, 2),
cientes de que a vocação para a missão não é algo do passado nem uma recordação romântica
de outrora. Hoje, Jesus precisa de corações que sejam capazes de viver a vocação como
uma verdadeira história de amor, que os faça sair para as periferias do mundo e tornar-se
mensageiros e instrumentos de compaixão. E esta chamada, fá-la a todos nós, embora
não da mesma forma. Lembremo-nos que existem periferias que estão perto de nós, no
centro duma cidade ou na própria família. Há também um aspeto da abertura universal do
amor que não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas especialmente nestes tempos de
pandemia, é importante aumentar a capacidade diária de alargar os nossos círculos, chegar
àqueles que, espontaneamente, não sentiria como parte do «meu mundo de interesses»,
embora estejam perto de nós (cf. Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 97). Viver a missão é
aventurar-se no cultivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus e, com Ele, acreditar que
a pessoa ao meu lado é também meu irmão, minha irmã. Que o seu amor de compaixão
desperte também o nosso e, a todos, nos torne discípulos missionários.
Maria, a primeira discípula missionária, faça crescer em todos os batizados o
desejo de ser sal e luz nas nossas terras (cf. Mt 5, 13-14).
Roma, em São João de Latrão, na Solenidade da Epifania do Senhor, 6 de
janeiro de 2021.
Francisco

Em uma mensagem em vídeo para os povos da América Latina,
o Papa Francisco convida a vacinar-se contra o Coronavírus

“Com espírito fraterno, uno-me a esta mensagem de esperança por um futuro
mais luminoso. Graças a Deus e ao trabalho de muitos, hoje temos vacinas para nos
proteger da Covid-19. Elas dão a esperança de acabar com a pandemia, mas somente
se elas estiverem disponíveis para todos e se colaborarmos uns com os outros.”
É o que afirma o Santo Padre numa mensagem em vídeo aos povos latinoamericanos, lançando um apelo à consciência de cada um fazendo votos de uma
atitude responsável para enfrentar juntos a pandemia.
O amor é também social e político
“Vacinar-se, com vacinas autorizadas pelas autoridades competentes, é um ato
de amor. E ajudar a fazer de modo que a maioria das pessoas se vacinem é um ato
de amor. Amor por si mesmo, amor pelos familiares e amigos, amor por todos
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os povos. O amor também é social e
político, há amor social e amor político,
é universal, sempre transbordante de
pequenos gestos de caridade pessoal
capazes de transformar e melhorar as
sociedades”, prossegue o Papa.
Vacinar-se, um modo simples de
promover o bem-comum
Francisco conclui afirmando que
vacinar-se é uma forma simples mas profunda
de promover o bem comum e de cuidar uns
dos outros, especialmente dos mais vulneráveis. “Peço a Deus que cada um possa contribuir
com seu pequeno grão de areia, seu pequeno gesto de amor. Por menor que seja, o amor é
sempre grande. Contribua com estes pequenos gestos para um futuro melhor.”
Apelo conjunto dos prelados latino-americanos
O apelo do Papa é reforçado por vários cardeais do continente, que foram
unânimes em nos lembrar da necessidade de vacinar-se contra o Coronavírus.
José Horacio Gómez, do México, presidente dos bispos dos EUA, espera que
com a ajuda da fé as pessoas possam enfrentar os riscos da pandemia e que todos
nós possamos nos vacinar.
Carlos Aguiar Retes, arcebispo de Cidade do México, pediu a vacinação do
norte ao sul do continente porque – afirma – estamos todos interligados e a esperança
deve ser sem exclusão.
O cardeal Hummes se faz porta-voz das mesmas palavras do Papa: vacinar-se
é um ato de amor por todos e aponta que os esforços heroicos dos profissionais da
saúde produziram vacinas seguras e eficazes para toda a família humana.
O cardeal salvadorenho Rosa Chávez falou de uma “responsabilidade moral
para toda a comunidade”: “Nossa escolha de vacinar afeta os outros”.
O cardeal hondurenho Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga também expressou
seu apoio à campanha de conscientização: “Ainda temos mais a aprender sobre o
vírus, mas uma coisa é verdade: as vacinas autorizadas funcionam e salvam vidas,
são uma chave para a cura pessoal e universal”.
Do Peru, dom Miguel Cabrejos Vidarte, presidente do Conselho Episcopal
Latino-americano (CELAM), apelou à unidade e voltou ao aspecto de proteger
nossa saúde integral, convidando as pessoas a se vacinarem porque “a vacinação é
segura e eficaz”.
Fonte: CNBB
- 47 -

70ª Romaria
de N. Sra. de Fátima
Erechim, 10/10/2021

Novena, de 1º a 09/10/2021
Tema: Com Jesus, Maria e José,
caminhar na esperança.
Lema: Caminha conosco, Senhor (Lc 24)

