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Solenidade

1º,

4ªf:

Is 25,6-10a; Sl 22(23); Mt 15,29-37;

02,

5ªf,

Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27;

03,

6ªf:

Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 9,27-31;

S. Francisco Xavier

04,

sáb.:

Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A); Mt 9,35-10,1.6-8;

S. João Damasceno

05,

dom.:

Br 5,1-9; Sl 125(126); Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6; (O Precursor);

06.

2ªf,:

Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26;

07,

3ªf,:

Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14;

08,

4ªf,:

Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 Imaculada Conceição de N. Sra.

09,

5ªf,:

Is 41,13-20; Sl 144(145);

10,

6ªf,:

Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19;

11,

sáb.

S. Dâmaso: Eclo 48.1-4.9-11; Sl 79(80); Mt 17,10-13;

12,

dom.:

Sf 3,14-18a; Cant. Is 12; Fl 4,4-7; Lc 3,10-17 (Testemunho de João Batista);

13,

2ªf,:

Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27;

14,

3ªf,:

Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); Mt 21,28-32;

15,

4ªf:

Is 45,6b-8.21b-25; Sl 84(85); Lc 7,19-23;

16,

5ªf:

Is 54,1-10; Sl 29(30); Lc 7,24-30;

17,

6ªf:

Gn 49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17;

18,

sáb.:

Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24;

19,

dom.,:

Mq 5,1-4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45 (Visitação)

20,

2ªf:

Is 7,10-14; Sl 23(24); L 1,26-38;

21,

3ªf,:

Ct 2,8-14 ou Sf 3,14-18a; Lc 1,39-45;

2º do Advento
S. Nicolau
Sto. Ambrósio
S. Juan Diego
Bem-aventurada Virgem Maria de Loreto
3º do Advento
Sta. Luzia
S. João da Cruz

4º do Advento
S. Pedro Canísio

22,

4ªf:

1Sm 1,24-28; Sl 1 Sm 2; LC 1,46-56;

23,

5ªf:

Ml 3,1-4.23-24; Sl24(25); L 1,57-66;

24,

6ªf:

2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl88(89); At 13,16-17.22-25; Lc 1,67-79;

25,
sáb.:
Cel. da noite: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2.11-14; Lc 2,1-14; Cel. da aurora: Is 62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc
2,15-20; Cel. do dia: Is 52,7-10; Sl 97(98); Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou mais breve 1,1-5.5.9-14 - Natal de N. Sr. Jesus Cristo
26,

dom.:

Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52;

27,

2ªf,:

1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8;

28,

3ªf,:

1Jo 1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18;

29,

4ªf,:

1Jo 2,3-11; Sl 95(96); Lc 2,22-35

30,

5ªf:

1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Jo 2,36-40;

31,

6ªf,:

1Jo 2,18-22; Sl 95(96); Jo 1,1-18.

Sagrada Família, Jesus, Maria e José
S. João
Stos. Inocentes
S. Tomás Becket
S. Silvestre

Janeiro de 2022
1º,

sáb.:

Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21;

02,

dom.:

Is 60,1-6; Sl 71(72); Mt 2,1-12 (Visita dos Magos).
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Sta. Maria Mãe de Deus
Epifania do Senhor

CNBB sai em defesa do Papa Francisco,
do arcebispo de Aparecida (SP) dom Orlando
Brandes e do episcopado brasileiro

A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
divulgou na manhã do dia 17 de outubro, domingo, uma Carta Aberta dirigida
ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), o
deputado estadual, Carlão Pignatari. No documento, a CNBB rejeita “fortemente
as abomináveis agressões” proferidas no último dia 14 de outubro, dia de seu
aniversário de 69 anos de presença e serviços ao Brasil, pelo deputado estadual
Frederico D’Avila, da Tribuna da ALESP.
Íntegra da nota
CARTA ABERTA
P – Nº. 0325/21
Exmo. Sr.
Deputado Estadual Carlão Pignatari
Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo
Cidadãos e cidadãs brasileiros
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB, nesta casa legislativa e diante do Povo Brasileiro, rejeita fortemente as abomináveis agressões
proferidas pelo deputado estadual Frederico D’Avila, no último dia 14 de outubro, da Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Com ódio
descontrolado, o parlamentar atacou o Santo Padre o Papa Francisco, a CNBB,
e particularmente o Exmo. e Revmo. Sr. Dom Orlando Brandes, arcebispo de
Aparecida. Feriu e comprometeu a missão parlamentar, o que requer imediata e
exemplar correção pelas instâncias competentes.
Ao longo de toda a sua história de 69 anos, celebrada no dia em que ocorreu este deplorável fato, a CNBB jamais se acovardou diante das mais difíceis
situações, sempre cumpriu sua missão merecedora de respeito pela relevância
religiosa, moral e social na sociedade brasileira. Também jamais compactuou
com atitudes violentas de quem quer que seja. Nunca se deixou intimidar. Agora,
diante de um discurso medíocre e odioso, carente de lucidez, modelo de postura
política abominável que precisa ser extirpada e judicialmente corrigida pelo bem
da democracia brasileira, a CNBB, mais uma vez, levanta sua voz.
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A CNBB se ancora, profeticamente, sem medo de perseguições, no seguinte princípio: a Igreja reivindica sempre a liberdade a que tem direito, para
pronunciar o seu juízo moral acerca das realidades sociais, sempre que os direitos fundamentais da pessoa, o bem comum ou a salvação humana o exigirem (cf.
Gaudium et Spes, 76).
Defensora e comprometida com o Estado Democrático de Direito, a
CNBB, respeitosamente, espera dessa egrégia casa legislativa, confiando na
sua credibilidade, medidas internas eficazes, legais e regimentais, para que esse
ultrajante desrespeito seja reparado em proporção à sua gravidade – sinal de
compromisso inarredável com a construção de uma sociedade democrática e
civilizada.
A CNBB, prontamente, comprometida com a verdade e o bem do povo
de Deus, a quem serve, tratará esse assunto grave nos parâmetros judiciais
cabíveis. As ofensas e acusações, proferidas pelo parlamentar – protagonista
desse lastimável espetáculo – serão objeto de sua interpelação para que sejam
esclarecidas e provadas nas instâncias que salvaguardam a verdade e o bem – de
modo exigente nos termos da Lei.
Nesta oportunidade, registramos e reafirmamos o nosso incondicional respeito e o nosso afeto ao Santo Padre, o Papa Francisco, bem como a solidariedade a todos os bispos do Brasil. A CNBB aguarda uma resposta rápida de Vossa
Excelência – postura exemplar e inspiradora para todas as casas legislativas,
instâncias judiciárias e demais segmentos para que a sociedade brasileira não
seja sacrificada e nem prisioneira de mentes medíocres.
Em Cristo Jesus, “Caminho, Verdade e Vida”, fraternalmente,
Brasília-DF, 16 de outubro de 2021
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte, MG,
Presidente
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º Vice-Presidente
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima, RR, 2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ,
Secretário-Geral
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continua na página 41

Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Advento/Ano C – 05.12.2021

- Abrir caminho para a ação misericordiosa de Deus pela salvação da humanidade
- Ano de São José e da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comunhão,
participação, missão
- Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
- Subsídio do Regional Sul 3 da CNBB: “Não tenhais medo”
Cor litúrgica: ROXO

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. (Nº 9) Ref. Ouve-se na terra um grito, / do povo ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A vida e a salvação que Deus oferece em seu Filho Jesus Cristo, pela ação do
Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 2ª vela da coroa do Advento [branca, paz, profetas-Isaías] enquanto o P. diz).
P. A luz de Cristo, cujo Natal preparamos neste Avento, nos ajude a aguardá-lo numa
vida pura e sem mancha e em paz!
A.(nº409) A. (Nº 5) 2. A segunda vela acesa vem a vida clarear. Rejeitemos, pois,
as trevas. É Jesus quem vai chegar.
Ref.: /:No advento a tua vinda nós queremos preparar./ Vem, Senhor, que é teu
natal, vem nascer em nosso lar.:/
A vida na liturgia
Anim. No ruído das propagandas consumistas deste tempo e das inúmeras informações dos mais diversos meios de comunicação, somos convidados a ouvir a voz
profética que clama pedindo para preparar o caminho do Salvador, na esperança e
no júbilo do encontro com Ele, no final do Ano de São José, no ano da alegria do
amor na família, na fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos, com a
ajuda dos subsídios deste tempo de Advento.
P. (... Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir / subsídio do
Regional Sul 3 da CNBB – “Não tenhais medo!”/ quarta-feira, solenidade da Imaculada Conceição de N. Sra. – encerramento do Ano de São José/ sexta-feira, Dia
Universal dos Direitos Humanos / ...)
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Pedido de perdão
P. Atentos ao chamado divino à conversão, com toda a confiança peçamos a Deus
o perdão de nossos pecados e a disposição do coração de acolher sua Palavra e
realizá-la a fim de celebrarmos bem o nascimento do Redentor.
L. Senhor, que vindes visitar vosso povo na paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vindes salvar o que estava perdido, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que vindes criar um mundo novo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos

que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso
Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de
sua vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 690-692)
Anim. Na prática da justiça e do amor, poderemos vencer as aflições da vida e caminhar na esperança de revestir-nos da glória de Deus.
1ª Leitura: Br 5,1-9
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 os 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: Fl 1,4-6.8-11
Evangelho: Lc 3,1-6
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
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L. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Toda a carne há de ver a
salvação do nosso Deus.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos desta comunidade de _____________________________.
Algo muito doloroso para toda pessoa é não ser escutada ou, se escutada, não
ser atendida, constatar que nada do que disse foi levado em conta. Frequentemente,
os filhos se queixam de que os pais não os ouvem. Os pais também dizem que os
filhos não aceitam suas orientações. Em relação a reivindicações sociais, como um
reparo na rua, uma melhoria na estrada, um atendimento de saúde ou semelhante,
ouve-se com frequência: já falei tantas vezes, mas até agora nenhuma solução.
Feitos para mais escutar do que falar, pois, como diz a sabedoria popular,
temos dois ouvidos e uma boca, temos dificuldade de ouvir Deus e os outros. São
constantes os apelos de Deus a ouvir sua voz. Na proclamação dos dez mandamentos, ele exorta: ouve, ó Israel, os preceitos e estatutos que hoje proclamo aos
teus ouvidos. Cristo alerta: quem tem ouvidos, ouça. Ele garante: quem ouve estas
minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que constrói a casa
sobre a rocha. Ou: Quem é de Deus ouve as palavras de Deus e se vós não as ouvis
é porque não sois de Deus. A Pilatos advertiu: quem é da verdade ouve a minha voz.
Neste segundo domingo de advento, com a Campanha para a evangelização, como sempre na preparação ao Natal, aparece a figura de João Batista, que se
apresenta como voz que clama no deserto, em nome de Deus: preparai os caminhos
do Senhor. Indica as condições para todos verem a salvação de Deus: endireitar os
caminhos tortuosos, abaixar os montes, aterrar os vales. Realizava um batismo de
conversão e de busca de vida nova. A quem ouvia sua voz e se dispunha a realizar
frutos de justiça, ele derramava água na cabeça dentro do rio Jordão. Era um banho
de purificação, que fez João do deserto ser conhecido como o Batista, aquele que
batiza. Mas o batismo dele era apenas figura do novo batismo, a ser feito no Espírito
Santo, a partir de Cristo.
Por que João se apresenta como voz que grita no deserto?
De um lado porque ele vivia no deserto, se vestia com pele de camelo amarrada ao corpo com um cinturão de couro, se alimentava de gafanhotos e mel do campo.
Assim, São Lucas observa que Deus não realiza seu plano salvador através da estrutura oficial, na qual estão Anás e Caifás, Herodes e Pilatos. De outro lado, voz que
clama no deserto porque sua pregação não encontra acolhimento da parte de muitos.
Ele continua a nos convocar para preparar os caminhos do Senhor. A linguagem que usa é figurada. Assim como é necessário remover os obstáculos para se ter
uma estrada transitável, é necessário desobstruir o coração daquilo que impede a
chegada de Deus à nossa vida. Devemos abaixar montes do orgulho, encher os vales
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da falta de amor, endireitar as curvas da discórdia, da falta de perdão, do egoísmo
que impedem maior aproximação entre as pessoas.
Devemos remover esses obstáculos de nosso próprio coração e devemos remover obstáculos do coração da sociedade: estruturas injustas, corrupção, desigualdade social, políticas de favorecimentos,
Saibamos ouvir a voz de Deus e, como pede São Paulo na segunda leitura
deste domingo, cresçamos sempre mais no amor, em todo conhecimento e experiência, para discernirmos a cada momento o que é o melhor.
Como realizar as mudanças indicadas por João Batista a fim de vermos a
salvação?
Com alegria, mesmo que seja necessário cortar na própria carne, pois se trata
de criar condições para acolher a graça de Deus.
Com esperança e generosidade como pede o profeta Baruc na primeira leitura deste domingo.
Deus abençoe a todos vocês e os renove na esperança.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço na Cúria Diocesana de Erexim
Profissão de fé
--- sugere-se a fórmula mais extensa, p. 7 do livro do Hinário Litúrgico da Diocese
de Erexim
Preces dos fiéis
P. A Deus, nosso Pai, que ouve nossas súplicas e renova continuamente nossa esperança, apresentemos nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da alegria!
L. 1. Para que nesta preparação ao Natal todas as pessoas dediquem mais tempo à
oração, à leitura da Bíblia, à celebração da comunidade e ao diálogo na família,
peçamos, irmãos.
2. Para que a Campanha para a Evangelização revigore o compromisso de todos
com a ação da Igreja, também em suas necessidades financeiras, peçamos, irmãos.
3. Para que Maria Santíssima, concebida sem pecado original, nos conceda viver a
santidade na alegria do serviço a Deus e aos irmãos, como ela, peçamos, irmãos.
4. Para que nosso Bispo Dom Adimir, no aniversário de sua ordenação presbiteral,
neste domingo, se sinta confirmado no seu ministério, peçamos, irmãos.
5. Para que todas as pessoas tenham seus direitos humanos respeitados, sem nenhuma discriminação ou exclusão, peçamos, irmãos.
6. ...
P. No aniversário de ordenação presbiteral de nosso Bispo, peçamos as vocações
necessárias para nossa Diocese:
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A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. A melhor preparação para o Natal é a prática da justiça, cujos frutos podemos
apresentar a Deus neste rito.
A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar
P. Acolhei, ó Deus, com bondade, nossas humildes preces e oferendas, e,

como não podemos invocar os nossos méritos, venha em nosso socorro a
vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria
D. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque nos dais este tempo de preparação do Natal
de vosso Filho, que nos enviais com a força de vosso Espírito para estabelecer a
justiça, no amor e na verdade.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia, porque vosso Filho, nascido da Virgem Maria em nossa humanidade, nos une à vossa divindade.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa ...., nosso Bispo ...., nosso(s) padre(s) -----------,
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
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feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. Nós vos louvamos porque nos salvais e conosco caminhais.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o de
Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a ministro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)
D. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para nós, o anúncio de João Batista se realizou, pois chegamos ao conhecimento da Salvação de Deus. Pela comunhão eucarística, somos fortalecidos para
ajudar outras pessoas a conhecê-la.
A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser abaixadas, / os caminhos ....
P. OREMOS Alimentados pelo pão espiritual, nós vos suplicamos, ó Deus,

que, pela participação nesta eucaristia, nos ensineis a julgar com sabedoria
os valores terrenos e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de Nossa
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo –
Campanha para a Evangelização e encontros de preparação ao Natal / aniversário de
ordenação presbiteral de Dom Adimir (1992), neste domingo / conclusão do Ano de
São José / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / Solenidade da Imaculada Conceição, quarta-feira / Dia Universal dos Direitos Humanos, sexta-feira...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: É necessário viver intensamente a exortação de João Batista, voz que clama
no deserto, de preparar o caminho do Senhor para que todas as pessoas conheçam
a Salvação de Deus.
A. (Nº 23) Ref. /:João Batista vem ensinar / os caminhos a preparar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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P. Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, nos
torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos na caridade e nos recompense
com a vida eterna quando vier de novo em sua glória. E abençoe-nos Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
D. A esperança pela vinda do Senhor vos anime no caminho da vida; ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Seg.-feira, às 14h, reunião do Cons. de Presbíteros, no Centro Diocesano; 19h, reunião
da Coord. da Ação Evang., no mesmo local. / - Terça-feira, às 18h30, reunião do Cons.
Econômico, no Centro Diocesano. / - Quarta-feira – Imac. Conceição de N. Sra. Encerramento do Ano de São José – às 18h15, missa na Catedral. / - Sexta-feira – Dia
Universal dos Direitos Humanos – 19h30, Dom Adimir, Missa e Crismas na Com. N.
Sra. da Saúde, Floriano Peixoto, Par. Imac. Conceição, Getúlio Vargas. / - Sábado, às
18h, Dom Adimir, Missa e Crismas na ig. Imac. Conceição, Par. de
Getúlio Vargas. / - Domingo - 3º Domingo do Advento C – encerramento da Campanha da Evang.
com a respectiva coleta; missa e festa de Sta. Lúcia na sede par. S. Roque, Itatiba do
Sul; missa e festa da padroeira na sede par. Sta. Luzia, Bairro Atlântico, Erechim; 09h,
Dom Adimir, Missa e Crismas na igr. N. Sra. dos Navegantes, Par. de Campinas do Sul;
18h, Dom Adimir, Missa e Crismas na igr. Imac. Conceição, Par. de Getúlio Vargas.
Leituras da semana:
dia 06. 2ªf, S. Nicolau: Is 35,1-10; Sl 84(85); Lc 5,17-26; dia 07, 3ªf, Sto. Ambrósio: Is 40,1-11; Sl 95(96); Mt 18,12-14; dia 08, 4ªf, Imaculada Conceição de N.
Sra.: Gn 3,9-15.20; Sl 97(98); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38; dia 09, 5ªf, S. Juan
Diego: Is 41,13-20; Sl 144(145); dia 10, 6ªf, Bem-aventurada Virgem Maria de
Loreto: Is 48,17-19; Sl 1; Mt 11,16-19; dia 11, sáb. S. Dâmaso: Eclo 48.1-4.9-11;
Sl 79(80); Mt 17,10-13; dia 12, dom. 3º do Advento: Sf 3,14-18a; Cant. Is 12; Fl
4,4-7; Lc 3,10-17 (Testemunho de João Batista);
Coleta para a Evangelização – sábado e domingo próximos: Do total arrecadado, 45% permanecem na própria Diocese, 20% são destinados aos Regionais da
CNBB e 35% são destinados à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Os
recursos da Coleta para a Evangelização garantem que a Igreja no Brasil dê continuidade ao anúncio e testemunho do Evangelho desde as áreas missionárias até às
periferias das grandes cidades, passando pelas ações pastorais e pela articulação
das comunidades eclesiais missionárias, além de contribuir para a manutenção da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. (Texto Base da Camp. p/ a Evang.)
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo do Advento/Ano C – 12.12.2021

- Alegria pela proximidade do Senhor e preparação para sua chegada
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade: comunhão, participação, missão
- Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir”
- Subsídio do Regional Sul 3 da CNBB: “Não tenhais medo”
Cor litúrgica: RÓSEA / ROSA Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 45) 1. Vinde de novo, Senhor, vinde nascer .....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
(Alguém acende a 3ª vela da coroa de advento [rosa, alegria, João Batista]
P. Na proximidade do Natal, apesar das dificuldades decorrentes da pandemia e de
outros problemas, somos convidados a vibrar de contentamento em Cristo, luz do
mundo, que vem destruir as trevas do mal.
A. (Nº. 5) Na terceira vela temos / a esperança a crepitar./ Nossa fé se reanima./
É Jesus quem vai chegar. /:No Advento a tua vinda nós queremos preparar./
Vem, Senhor, que é teu Natal,/ vem nascer em nosso lar.:/
A vida na liturgia
Anim.: Na preparação da celebração do nascimento de Cristo no ano da Família
Amoris Laetitia e na fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos, na proximidade do Natal, somos convidados à alegria, mesmo em meio a muitas dificuldades, porque Deus nos dá força e nos mostra o caminho para superá-las.
P. (...Campanha para a Evangelização – “Ide, sem medo, para servir” / subsídio do
Regional Sul 3 da CNBB – “Não tenhais medo!”/ encontros de grupos de famílias
e de ambientes de trabalho na proximidade do Natal...)
Pedido de perdão
P. O Papa nos diz que a misericórdia de Deus nos abre o coração à esperança de
sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Alegres pela
manifestação especial da misericórdia divina neste tempo de Advento, peçamos a
Deus o perdão de que precisamos para celebrar bem o Natal.
S. (Nº 696) Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tende piedade de nós.

- 12 -

A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Ó Cristo, que continuamente nos visitais, tende piedade de nós.
A. Ó Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que um dia vireis a julgar nossas obras, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
P. OREMOS.Ó Deus de bondade, que vedes o vosso povo esperando fervo-

roso o natal do Senhor, dai chegarmos às alegrias da salvação e celebrá-las
sempre com intenso júbilo na solene liturgia. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 693-695)
Anim.: A proximidade do Senhor é motivo de alegria e ao mesmo tempo exortação
de mudança profunda de vida, praticando a solidariedade, evitando a injustiça e a
dominação.
1ª Leitura: Sf 3,14-18a
Salmo: Is 12,2-3
S. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso meio o
Deus Santo de Israel.
A. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, / porque é grande em vosso
meio o Deus Santo de Israel.
S. 1. - Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo;* o Senhor é minha força,
meu louvor e salvação. - Com alegria bebereis no manancial da salvação,* e direis
naquele dia: Dai louvores ao Senhor.
2. - Invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas,* entre os povos proclamai que seu
nome é o mais sublime. - Louvai cantando ao nosso Deus,* que fez prodígios e portentos.
3. - Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas!* Exultai cantando alegres,
habitantes de Sião, - porque é grande em vosso meio* o Deus Santo de Israel!
2ª Leitura: Fl 4,4-7
Evangelho: Lc 3,10-18
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção; enviou-me aos empobrecidos a
fazer feliz proclamação!
A. Aleluia...

- 13 -

Mensagem da Palavra de Deus
Caríssimos irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________,
Vivemos o Advento num ano marcado por diversas adversidades. Entre elas, a
pandemia Covid 19, que vem se prolongando deste o ano passado, com tantas mortes e sequelas nos que foram infectados e sobreviveram, extravagâncias do tempo,
com vendavais, granizo, alagamentos, causadores de prejuízos incalculáveis. Continuaram também neste ano, mas mais agravadas pela pandemia, as consequências da
crise econômicas, os efeitos da criminalidade, da violência, da corrupção.
Nesta realidade, o terceiro domingo deste precioso tempo de preparação ao
Natal traz um sugestivo convite à confiança em Deus e à alegria, bem como reforça
a exortação à verdadeira preparação para a vinda de Cristo em sua manifestação
atual, no Natal, e no fim dos tempos.
Na primeira leitura, o profeta Sofonias fala ao povo em meio às dificuldades
do exílio, convidando-o a não ter medo e a não deixar-se levar pelo desânimo, porque Deus estava no meio dele. Para o profeta, as limitações, as fraquezas ajudam
a vencer o orgulho e a entender que só Deus é bom. Para o profeta, o povo devia
alegrar-se porque Deus iria conduzi-lo de volta à sua terra; porque Deus está sempre
próximo, é amigo de verdade, ajuda a encontrar caminhos de vida nova e de libertação de todos os males.
Diante de qualquer dificuldade, nós devemos colocar nossa confiança em
Deus. Com sua luz, enxergaremos por onde andar e com sua força poderemos chegar até o fim.
Na segunda leitura, São Paulo, na carta aos filipenses, nos convida também a
alegrar-nos sempre no Senhor, porque está bem perto. Também ele exorta a superar
qualquer inquietação, apresentando a Deus, na oração confiante, todas as necessidades.
No Evangelho, João Batista indica alguns requisitos para a preparação para a
vinda do Messias, com frutos de verdadeira conversão. Diante da sua contundente
pregação, exigindo mudança de costumes, correção dos erros, o povo, os cobradores
de impostos, os soldados perguntam: o que devemos fazer?
Ele responde indicando a partilha solidária: quem tem duas roupas, dê uma a
quem não tem nenhuma; quem tem comida, faça o mesmo. A partilha faz vencer o
apego aos bens. Indica a justiça social: os cobradores de impostos não deviam exigir mais do que o estabelecido. A justiça faz vencer a ganância que leva ao roubo,
à exploração, ao ágio, ao desvio de dinheiro. Indica ainda evitar o abuso do poder,
dizendo aos soldados que não usassem a força para extorquir dinheiro e não fizessem falsas acusações para intimidar. E se contentassem com o salário, na suposição
de que fosse justo e que aquilo que se possui seja fruto do trabalho e não do roubo.
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O maior fruto da conversão realizada com estes e outros gestos concretos
seria o reconhecimento de Jesus como o Messias, vindo com a força do Espírito
de Deus. Realizando-os, poderemos viver a alegria verdadeira do seu Natal, não a
ilusão do consumismo.
Para vocês todos, a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora, Mãe de
Jesus e nossa.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço na Cúria Diocesana de Erexim
Profissão de fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
Preces dos fiéis
P. A Deus que envolve a todos com sua misericórdia, abramos o coração em prece
pelas nossas necessidades e as dos irmãos e irmãs.
A. Manifestai a todos, Senhor, a vossa glória!
L. 1. Para que os missionários mantenham sempre o ardor e a perseverança na ação
evangelizadora nos desertos do mundo, nós vos pedimos:
2. Por todas as pessoas que passam por momentos de angústia e tristeza, a fim de
que possam viver a alegria da consolação de Deus e dos irmãos, nós vos pedimos:
2. Para que a fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos fortaleça a comunhão, a participação e o compromisso com a missão em todas as comunidades,
nós vos pedimos:
3. Para que a Campanha para Evangelização, com sua coleta neste sábado e domingo, nos disponha à permanente participação ativa na missão da Igreja, nós vos
pedimos:
4. Para que os diversos encontros deste tempo confirmem em todos o compromisso
na convivência fraterna e pacífica, nós vos pedimos:
5. Pelo nosso Papa Francisco que sempre pede oração por ele em sua missão e para
que a Igreja supere as forças do mal, nós vos pedimos:
6. ...
P. No compromisso comum pela ação missionária da Igreja em nosso País, rezemos
a oração da Campanha para a Evangelização: Bendito sois, Deus da vida, auxílio
dos pobres e vulneráveis, amparo daqueles que esperam em vós.
A. Ajudai-nos a testemunhar a alegria da evangelização, em meio aos desafios
do tempo presente.
P. Batizados e enviados para anunciar a Palavra,
A. cuidar da vida e evangelizar os pobres, vivendo em comunidades eclesiais
missionárias, queremos renovar nossa responsabilidade com a missão da
Igreja.
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P. Renovai nossa esperança,
A. fortalecei nosso chamado, enviai-nos em missão.
P. Por Jesus Cristo, na força do Espírito Santo.
A. Amém!
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Colaboramos com a obra evangelizadora da Igreja rezando por ela, participando ativamente da comunidade e oferecendo nossos recursos, como podemos
fazer agora na coleta da Campanha para a Evangelização. É expressão concreta de
nossa oferta generosa a Deus.
A. (Nº 37) 1. Do céu vai descer o cordeiro.....
P. Possamos, ó Pai, oferecer-vos sem cessar os dons da nossa devoção, para

que, ao celebrarmos a vossa Palavra, se realizem em nós as maravilhas da
salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso
louvor porque nos dais este tempo de alegre espera pela vinda de vosso Filho
para celebrarmos o mistério de seu Natal, a fim de que nos encontre vigilantes em
oração e praticando a justiça.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós bendizemos Deus de infinita misericórdia porque enviastes os profetas para
anunciarem a vinda do Salvador, escolhestes da Virgem de Nazaré para ser sua
Mãe e fizestes surgir João Batista para mostra-lo presente em nossa realidade.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos louvamos vosso Filho vem sempre ao nosso encontro na pessoa de cada
irmão e irmã para que o acolhamos na fé e o testemunhemos no amor sincero,
enquanto preparamos o seu Reino.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja
e a renovais a cada em sua missão de anunciar a salvação a toda a humanidade,
com o Papa N, com nosso Bispo N, com nossos(s) padre(s) _________________,
com os ministros e todos os outros que estão a serviço das comunidades.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-
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de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e
constroem a paz.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assembleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos
garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso
Senhor.
A. Amém.
D. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos
como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no
sacrário e deixa no altar....)
D. O Senhor nos disse que é o Pão vivo descido do céu e quem dele se alimenta tem
a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor eu não sou digno....
Rito da Comunhão Eucarística
D. Vigilantes na fé e na oração neste tempo de Advento, rezemos como Cristo nos
ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e deixa
no altar....)
D. O Senhor, cujo Natal preparamos é a luz do mundo. Quem anda com Ele caminha
nas trevas, mas tem a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Os encontros deste tempo reforçam relações de amizade e de profissão. A
comunhão eucarística revigora nossa união com Cristo e com os irmãos.
A. (Nº 40) /:Vem, ó Senhor, com o teu povo caminhar, ....
P. OREMOS Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que estes sacramentos

nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do mundo
– Campanha para a Evangelização e encontros de preparação ao Natal / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / doentes / santificação das famílias ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. João Batista deu indicações práticas aos soldados, aos cobradores de impos-
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tos e às pessoas que lhe pediam o que deveriam fazer para acolher o Messias. O
que cada um de nós percebe que deve realizar para celebrar bem o Natal?
A. “Das alturas orvalhem os céus / e as nuvens que chovam justiça, que a terra
se abra ao amor/ e germine o Deus Salvador”.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que nesta preparação ao Natal, Deus nos ajude a viver a conversão, o perdão, o
amor. Que Ele faça dar frutos os esforços de todas as pessoas que trabalham por
um mundo melhor. E que nos abençoe Deus benigno e fonte do amor, Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém
A. Amém.
P. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que a vossa bondade seja conhecida por todos. Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Uma Campanha para a Evangelização
- 5. Vinculadas ao pilar da Caridade estão as diversas campanhas promovidas pela
Igreja no Brasil, das quais se destacam a Campanha da Fraternidade e a Campanha
para a Evangelização. Desde 1998, a CNBB promove a Campanha para a Evangelização. Um dos seus grandes objetivos é despertar os fiéis para o compromisso
evangelizador e para a corresponsabilidade pelo sustento das atividades pastorais
e evangelizadoras da Igreja no Brasil. Uma colaboração que repercute em cada
comunidade por meio de um gesto concreto: a coleta para a Evangelização, realizada todos os anos no 3º Domingo do Advento que, neste ano, é nestes dias 11 e
12 de dezembro.
6. Despertando o compromisso evangelizador em cada fiel e promovendo uma coleta em âmbito nacional, a Campanha para a Evangelização destina os seus recursos
para a dinamização e manutenção dos 19 Regionais da CNBB visando à execução das atividades evangelizadoras, programadas a partir das Diretrizes Gerais
da Ação Evangelizadora. Em muitos Regionais há atividades missionárias além-fronteiras, com apoio a diversas pastorais, serviços, organismos e movimentos.
Um permanente serviço evangelizador no qual cada membro do Povo de Deus
participa de forma direta. A Evangelização precisa contar com a generosidade de
muitos que ajudem com os bens que possuem e ofereçam a força do apoio fraterno
que anima e renova a vida comunitária. Trata-se de mobilizar a solidariedade na
Evangelização. No entanto, a Campanha para a Evangelização não se resume só
à coleta de recursos: a oração, o envolvimento e o acompanhamento das iniciativas evangelizadoras da Igreja são de suma importância. É viver a alegria de ser
Igreja missionária em saída, a serviço do Evangelho da vida! (do Texto-base da
Campanha)
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Oração do Advento:
Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a esperança
deste povo marcado pela angústia e sofrimento; vinde como luz da verdade neste
tempo de tantas mentiras e falsidades; vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso transformador da fé na família e na comunidade; vinde fortalecer nossa união para partilhar nossa vida e nossos bens; vinde
libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco e com
os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.
Leituras da semana:
dia 13, 2ªf, Sta. Luzia: Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25); Mt 21,23-27; dia 14, 3ªf, S. João
da Cruz: Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34); Mt 21,28-32; dia 15, 4ªf: Is 45,6b-8.21b-25; Sl
84(85); Lc 7,19-23; dia 16, 5ªf: Is 54,1-10; Sl 29(30); Lc 7,24-30; dia 17, 6ªf: Gn
49,2.8-10; Sl 71(72); Mt 1,1-17; dia 18, sáb.: Jr 23,5-8; Sl 71(72); Mt 1,18-24; dia
19, dom., 4º do Advento: Mq 5,1-4a; Sl 79(80); Hb 10,5-10; Lc 1,39-45 (Visitação).
Lembretes:
- Seg.-feira, 14h, reunião do Colégio de Consultores, no Centro Dioc.
- Quarta-feira, 19h30, encontro ecumênico de Natal, na Catedral S. José.
- Sábado, às 18h e domingo, (4º do Adv. C) às 09h, Dom Adimir, Missa e Crismas
na igr. S. Pedro, Erechim.

Papa: nos hospitais, apostar na terapia da dignidade humana
No dia de São Lucas, 18 de outubro, que o Apóstolo Paulo chama de “o médico amado”
o Papa Francisco recebeu em audiência os membros da Fundação Universitária Biomédica de
estudos e pesquisas na área médica, assim como no atendimento na Clínica da Universidade
de Roma. Depois da saudação inicial o Papa recordou aos presentes que “colocar a pessoa
doente à frente da doença é essencial em todos os campos da medicina; é fundamental para
um tratamento que seja verdadeiramente abrangente, verdadeiramente humano”.  
“A centralidade da pessoa – continuou o Pontífice - que está subjacente a seu
compromisso de curar, mas também de ensinar e pesquisar, ajuda a fortalecer uma visão
unificada e sinérgica. Uma visão que não coloca ideias, técnicas e projetos em primeiro
lugar, mas o homem concreto, o paciente, a ser tratado conhecendo sua história, conhecendo
sua experiência, estabelecendo relações amistosas que curam o coração”.
Francisco falou sobre os descartados e os que não têm acesso à assistência médica
afirmando:
“Toda estrutura hospitalar, particularmente as de inspiração cristã, deve ser um
lugar onde se pratica a cura da pessoa e onde se pode dizer:
“Aqui não se vê apenas médicos e pacientes, mas pessoas que se acolhem e se
ajudam mutuamente: aqui se encontra a terapia da dignidade humana”
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Advento/Ano C – 19.12.2021

- ELE nasce de MARIA, aquela que acredita e faz a vontade de Deus
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
Cor litúrgica: ROXA

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 25) l. Tempo de esperança e de viver,/ ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor, a bondade e a alegria de Jesus que nasce entre nós,
pela força do Espírito Santo e pelo sim de Maria, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Anim.: Como Isabel ao receber a Mãe de Jesus, nós também a proclamamos feliz
porque acreditou na ação de Deus e abrimos nosso coração à graça divina, nesta
proximidade do Natal, para vivermos a alegria verdadeira e irradiá-la a todos
P. (motiva acender 4ª vela da coroa de advento [vermelha, amor, Maria e José] e
diz:) Nós vos bendizemos, ó Deus, Pai de bondade, porque enviais vosso Filho ao
mundo por meio de Maria, vossa serva, pela ação de vosso Espírito. Fazei brilhar
a luz da salvação em nossa vida, Jesus Cristo, o sol da justiça, o rosto da vossa
misericórdia.
A. (nº 5) 4. Eis a luz da quarta vela: / um clarão se faz brilhar./ Bate forte o
coração./ É Jesus quem vai chegar. //: No Advento a tua vinda nós queremos
preparar./ Vem, Senhor, que é teu natal,/ vem nascer em nosso lar.:/
A vida na liturgia
P. ( ... proximidade do Natal – iniciativas em favor dos necessitados, confraternizações em grupos de amigos, de trabalho, encontros familiares / celebrações do
subsídio do Regional Sul 3 da CNBB – “Não tenhais medo!” / ....)
Pedido de perdão
P. “A Mãe do Crucificado Ressuscitado entrou no Santuário da misericórdia divina
porque participou intimamente no mistério de seu amor”. Que ela prepare nosso
coração para o Natal de seu Filho e nos interceda junto a Deus o perdão de nossas
faltas (Pausa).
L. Senhor, que sois o defensor dos pobres, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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L. Cristo, que sois a esperança dos pecadores, tende piedade de nós
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que sois o refúgio dos fracos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
P. OREMOS. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações para que,

conhecendo pela mensagem do Anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Adv. C, Paulinas-Paulus, p. 696-698)
Anim. Deus realiza seu plano de salvação da humanidade por meio de pessoas simples e pobres e em lugares humildes.
1ª Leitura: Mq 5,1-4a
Salmo: Sl 79(80)
S. Iluminai a vossa face sobre nós, / convertei-nos para que sejamos salvos.
A. Iluminai a vossa face sobre nós, / convertei-nos para que sejamos salvos.
S. 1. = Ó Pastor de Israel, prestai ouvidos.+ Vós que sobre os querubins vos assentais,* aparecei cheio de glória e esplendor! - Despertai vosso poder, ó nosso Deus*
e vinde logo nos trazer a salvação!
2. = Voltai-vos para nós, Deus do universo!+ Olhai dos altos céus e observai.* Visitai a vossa vinha e protegei-a! - Foi a vossa mão direita que a plantou;* protegei-a,
e ao rebento que firmastes!
3. - Pousai a mão por sobre o vosso Protegido,* o filho do homem que escolhestes
para vós! - E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus!* Dai-nos vida, e louvaremos vosso nome!
2ª Leitura: Hb 10,5-10
Evangelho: Lc 1,39-45
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Eis a serva do Senhor; cumpra-se em mim a tua palavra!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Saudação cordial a todos vocês desta comunidade de ___________________.
A antecipação de anúncios de Natal e da montagem de presépios completos
há mais tempo, com a correria de final de ano, acabam dando a sensação de certo
vazio agora que estamos próximos da festa natalina. Na verdade, estamos ainda na
preparação da celebração do nascimento de Cristo. Sexta-feira à noite, com a solene
liturgia, abriremos o tempo festivo e alegre de Natal.
E natal, como diz o slogan de uma associação de leigos católicos, acima de
tudo é Cristo. Na proximidade da festa de seu nascimento, é oportuno perguntar-nos:
Por que ou para que mesmo Cristo vem a nós? Como acolhê-lo? E não podemos falar do nascimento de uma criança sem lembrar seus pais, mais especificamente, em
relação a Cristo, de Maria.
As leituras da liturgia deste quarto domingo de Advento nos oferecem diversos elementos para a reflexão sobre estes e outros aspectos.
A segunda leitura, da carta aos Hebreus, assegura que Cristo, entrando no
mundo diz: Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade.
Qual é a vontade de Deus? É a salvação de todas as pessoas. É a realização
do direito e da justiça. É a reconciliação de cada pessoa humana com o Pai, com os
outros e com a própria criação. O Natal tem também dimensão ecológica, tão acentuada atualmente e ao mesmo tempo tão conflitiva, como seu viu na Conferência de
Copenhague sobre o meio ambiente, de 07 a 18 deste mês.
Jesus vem ao mundo através de Maria pela ação do Espírito Santo. Ela aparece no Evangelho deste domingo em sua visita à prima Isabel. É o encontro de duas
mulheres simples, fiéis a Deus, na região montanhosa da Judeia. Maria dirigiu-se
para lá logo após o anúncio do anjo de que seria a Mãe do Salvador e de que sua prima Isabel também estava grávida. A chegada de Maria com o Verbo Eterno concebido em seu seio à casa de Zacarias faz estremecer de alegria João Batista ainda no
seio de Isabel. Isabel, a idosa, representante da antiga aliança, cheia de respeito pelo
mistério de Deus, sob a ação do Espírito Santo, reconhece Maria, a jovem, que traz
no útero aquele que dá início à nova aliança, como a bendita e a bem-aventurada.
Bendita porque carregava no ventre o fruto bendito da salvação. Bem-aventurada
porque acreditou na Palavra de Deus e verá realizadas as suas promessas.
Desta forma, Isabel reconhece em Maria sua condição de mulher e sua fé.
Com a simplicidade de Isabel, com seu respeito diante do mistério de Deus, com sua
fé, olhemos nós também para Maria, na alegre expectativa de que ela, como colocou
Jesus no presépio em Belém, que significa “casa do Pão”, o coloque também em
nosso coração. Que ela nos ajude a fazer o que sempre fez, a exemplo de seu Filho:
a vontade do Pai.
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Assim, celebraremos o Natal como ele realmente é: festa do nascimento do
Salvador, compromisso com seu projeto de vida, propósito de fazer a vontade do
Pai, e não simples feriado, troca de presentes apenas, com extravagâncias na comida
e na bebida.
Que todos possam viver intensamente estes últimos dias de preparação para o
Santo Natal, com a graça de Deus e a intercessão de Maria Santíssima e de São José.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço na Cúria Diocesana de Erexim
Profissão de fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém! / ....
Preces dos fiéis
P. Com a atitude dos pobres e simples que se confiam a Deus, apresentemos a Ele
nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos, ó Deus da paz e da alegria!
1. Para que a Igreja proporcione a todas as pessoas o feliz encontro com Cristo que
dá novo rumo à vida, nós vos pedimos, Senhor.
2. Para reconhecermos vossa ação libertadora nos simples e nos pobres, nós vos
pedimos, Senhor.
3. Para que povos destroçados pela guerra encontrem caminhos de paz, nós vos
pedimos, Senhor.
4. Para que os encontros de Natal incentivem a solidariedade com os doentes, os
pobres e esquecidos da sociedade, nós vos pedimos, Senhor.
5. Para que as famílias possam viver a alegria experimentada por Zacarias e Isabel
antes mesmo do nascimento do Salvador, nós vos pedimos, Senhor.
6. Para que a celebração do Natal nos faça redescobrir a vossa ternura e misericórdia
que são desde sempre, nós vos pedimos, Senhor.
7.
P. Já no final do Advento, rezemos a oração própria deste tempo:
A. Vinde, Senhor Jesus, nascer nesta terra empobrecida; vinde renovar a esperança deste povo marcado pela angústia e sofrimento; vinde como luz da
verdade neste tempo de tantas mentiras e falsidades; vinde tirar-nos do comodismo para assumirmos com decisão o compromisso transformador da
fé na família e na comunidade; vinde fortalecer nossa união para partilhar
nossa vida e nossos bens; vinde libertar nossos corações do pecado para vivermos reconciliados convosco e com os irmãos; vinde trazer a paz para todos. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
Anim.: Com o espírito de doação de Maria que foi servir Isabel, façamos a Deus a
oferta de nossa preparação ao Natal.
A. (Nº 37) 1. Do céu desce o cordeiro....
P. Ó Deus, que o mesmo Espírito Santo, que trouxe a vida ao seio de Maria,

santifique estas oferendas colocadas sobre o vosso altar. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos nosso louvor ao Senhor.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela presença da Virgem
Maria no mistério de nossa salvação. De seu seio Virginal, por obra do vosso Espírito, germinou quem nos alimenta com o pão do céu e nos garante a salvação e
a paz.
A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, porque em Maria nos dais de novo
a graça perdida pelo pecado original. Se foi grande a nossa culpa, bem maior é
vossa misericórdia.
A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa N, nosso Bispo N, nosso(s) padre(s) -----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.
A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão pela Virgem Maria, nossa mãe, pelo justo
José e pelos santos porque nos revelam o caminho da santidade. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. A vós nosso agradecimento, ó Deus de infinita misericórdia, pela presença e
participação na construção de vosso Reino dos nossos irmãos e irmãs falecidos,
(pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam para sempre na
vossa glória.
A. A vós nosso louvor, ó Pai Criador, por vosso Filho Salvador!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Obedecendo à palavra de Cristo e guiados por seu Espírito, rezemos como ele
nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no sacrário e
deixa no altar....)
D. Jesus garante que quem se alimenta de seu Corpo, dado para a vida do mundo,
permanece nele e ele com quem o recebe. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno....
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr. do pão)
Comunhão
Anim.: Ainda no seio materno, João Batista exultou de alegria pela presença de
Cristo no ventre de Maria. Na comunhão eucarística, nós temos a alegria de receber o próprio Corpo de Cristo como alimento.
A. (Nº 47) 1. Povo de Deus, foi assim: / Deus cumpriu
P. OREMOS! Ó Deus, todo-poderoso, tendo nós recebido o penhor da eterna

redenção, fazei que, ao aproximar-se a festa da salvação, nos preparemos
com maior empenho para celebrar dignamente o mistério do vosso Filho.
Que vive e reina para sempre.

A. Amém.
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo / encontros diversos de confraternização natalina em grupos de amigos,
de trabalho e outros... / iniciativas de ajuda para o natal de a crianças carentes e
famílias pobres / famílias que se visitam no Natal / fase diocesana da Assembleia
do Sínodo dos Bispos / doentes / santificação das famílias ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Na expectativa de ser a Mãe de nosso Salvador, Maria visitou Isabel. Na
proximidade do Natal, podemos realizar gestos de solidariedade como ela.
A. (Nº 53) Ref. /:Com as lâmpadas acesas te esperamos, ó Senhor;/ com as lâmpadas acesas te esperamos, ó Senhor.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus disponha o nosso coração para o Natal de seu Filho. Ele nos torne firmes na
fé, alegres na esperança, solícitos na caridade e nos recompense com a vida eterna
quando vier de novo em sua glória. E Que nos abençoe Deus Onipotente e Eterno,
Pai e Filho e Espírito Santo.
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A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
“O Natal no dinamismo da fé e da caridade”
A liturgia deste 4º domingo de Advento põe em primeiro plano a figura de Maria,
a Virgem Mãe, na expectativa de dar à luz Jesus, o salvador do mundo. Fixemos o olhar
sobre ela, modelo de fé e de caridade. ...;
O Evangelho da visita de Maria a Isabel, lido na liturgia deste domingo, prepara-nos para viver bem o Natal, comunicando-nos o dinamismo da fé e da caridade. Este
dinamismo é obra do Espírito Santo: o Espírito de Amor que fecundou o seio virginal
de Maria e que a levou a apressar-se ao serviço da prima idosa. Um dinamismo cheio de
júbilo, como se vê no encontro entre as duas mães, que é um hino de alegre exultação no
Senhor, o qual realiza grandes coisas com os pequeninos que confiam n’Ele.
A Virgem Maria nos obtenha a graça de viver um Natal extrovertido, mas não
dispersivo. Extrovertido: que no centro não esteja o nosso “eu”, mas o Tu de Jesus e o
tu dos irmãos, sobretudo daqueles que têm necessidade de uma ajuda. (Papa Francisco,
oração do Angelus, 23/12/2018)
Lembretes:
- Sexta-feira, 20h, Dom Adimir, Missa de Natal na Catedral São Jose.
- Sábado – NATAL de Nosso Senhor Jesus Cristo – 08h, Dom Adimir, Missa no
Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima.
- Domingo – Festa da Sagrada Família, Jesus, Maria e José
Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: Is 7,10-14; Sl 23(24); L 1,26-38; dia 21, 3ªf, S. Pedro Canísio: Ct 2,8-14
ou Sf 3,14-18a; Lc 1,39-45; dia 22, 4ªf: 1Sm 1,24-28; Sl 1 Sm 2; LC 1,46-56; dia
23, 5ªf: Ml 3,1-4.23-24; Sl24(25); L 1,57-66; dia 24, 6ªf: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;
Sl88(89); At 13,16-17.22-25; Lc 1,67-79; dia 25, sáb., Natal de N. Sr. Jesus
Cristo: Cel. da noite: Is 9,1-6; Sl 95(96); Tt 2.11-14; Lc 2,1-14; Cel. da aurora:
Is 62,11-12; Sl 96(97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20; Cel. do dia: Is 52,7-10; Sl 97(98);
Hb 1,1-6; Jo 1,1-18 ou mais breve 1,1-5.5.9-14; dia 26, dom., Sagrada Família,
Jesus, Maria e José: Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128); Cl 3,12-21; Lc 2,41-52;
A graça que se manifestou no mundo é Jesus, nascido da Virgem Maria, verdadeiro
homem e verdadeiro Deus. Entrou na nossa história, partilhou o nosso caminho. Veio para nos
libertar das trevas e nos dar a luz. N’Ele manifestou-se a graça, a misericórdia, a ternura do Pai:
Jesus é o Amor feito carne. Não se trata apenas dum mestre de sabedoria, nem dum ideal para o
qual tendemos e do qual sabemos estar inexoravelmente distantes, mas é o sentido da vida e da
história que pôs a sua tenda no meio de nós. (Papa Francisco, homilia na noite de Natal de 2013)
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Celebração da Palavra de Deus
Natal/Ano C – 24/25.12.2021

- Nasceu pobre entre os pobres para enriquecer-nos a todos
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
Comunhão, participação, missão
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Sugere-se o “anúncio do Natal” antes do glória [resumido da p. 38 do Diretório
da Liturgia]; para após o Evangelho, a bênção do presépio; ver algum momento
de participação especial de crianças...)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 65) 1. Cristãos, vinde todos com alegres cantos./ ......
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Na imensa alegria de celebramos o nascimento do Salvador, o amor do Pai, a
graça e a paz do Filho Redentor e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Na celebração do Natal deste ano que foi dedicado a São José, no qual
tivemos o jubileu de ouro da Diocese, olhando para o Menino do Presépio,
contemplamos a bondade de Deus. Nele encontramos a paz que tanto buscamos.
Ele derruba qualquer muro de separação para vivermos como irmãos.
P. (... Natal, festa familiar / manifestação da Misericórdia de Deus / troca de presentes
motivada pelo grande presente de Deus a toda a humanidade.../...)
Pedido de perdão
P. O mistério da misericórdia do Pai, revelado em seu Filho nascido entre nós, “é
fonte de alegria, serenidade e paz”. “Misericórdia é o ato último e supremo pelo
qual Deus vem ao nosso encontro.” Peçamos-lhe perdão por não correspondermos
à sua bondade para conosco.
L. Senhor, Filho de Deus, que, nascendo da Virgem Maria, vos fizestes nosso irmão,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, Filho do homem, que conheceis e compreendeis nossa fraqueza, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
Anúncio natalino (abreviado) e hino de louvor
P. Irmãos e irmãs! Na história da humanidade, a promessa de Deus se cumpriu.
Revivamos a grande alegria anunciada para todos: Transcorridos muitos séculos
desde que Deus criou o mundo e fez o homem e a mulher à sua imagem, JESUS
CRISTO, DEUS ETERNO E FILHO DO PAI ETERNO, querendo santificar o
mundo com a sua vinda, foi concebido por obra do Espírito Santo e se fez homem;
transcorridos nove meses, nasceu da Virgem Maria em Belém de Judá. Eis o Natal
de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a natureza humana. Venham, adoremos o
Salvador. Ele é Emanuel, Deus Conosco.
A. (Nº 715/J) Ref. Glória, glória, glória a Deus nas ...
P. OREMOS. (24/12) Ó Deus, que fizestes resplandecer esta noite santa com a

claridade da verdadeira luz, concedei que, tendo vislumbrado na terra este
mistério, possamos participar de sua plenitude no céu. PNSrJC.

Ou:
P. OREMOS. (25/12) Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e

mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade, dai-nos participar da
divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Natal do Senhor C, missa da noite, Paulinas-Paulus, p. 706708 - No dia 25, podem ser proclamadas as leituras da missa do dia: Is 52,7-10;
Hb 1,1-6; Jo 1,1-18, Lecionário p. 712-715).
Anim.: Na gruta de Belém, casa do pão, resplandece a glória divina, brilha a luz para
a humanidade envolta nas trevas de sua própria maldade.
1ª Leitura: Is 9,1-6
Salmo: Sl 95(96)
S. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
A. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
S. l. - Cantai ao Senhor Deus um canto novo,* cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
- Cantai e bendizei seu santo nome! * Cantai e bendizei seu santo nome!
2. - Dia após dia anunciai sua salvação,* manifestai a sua glória entre as nações, - e
entre os povos do universo seus prodígios.* e entre os povos do universo seus
prodígios.
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3. - O céu se rejubile e exulte a terra,* aplauda o mar com o que vive em suas águas;
- os campos com seus frutos rejubilem* e exultem as florestas e as matas.
4. - Na presença do Senhor, pois ele vem,* porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça,* e os povos julgará com lealdade.
2ª Leitura: Tt 2,11-14
Evangelho: Lc 2,1-14
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria: é que hoje vos nasceu o Salvador,
Cristo, o Senhor.
A. Aleluia...
(Depois de evangelho, pode-se fazer esta bênção do Presépio)
Bênção do presépio
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. A nossa proteção está no nome do Senhor.
A. Que fez o céu e a terra.
P. Deus eterno e onipotente, vosso Filho assumiu a condição humana, oferecendonos a graça da salvação. Aben†çoai este presépio, que recorda o nascimento de
Jesus Cristo, nosso Salvador, e tornai-nos dignos de participar de sua divindade,
ele que assumiu nossa humanidade. Tornai a todos nós presépios que vos acolhem,
ó Deus Salvador. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
A. (Nº 66) 1. Bem no meio da história dos homens, / a promessa de Deus se cumpriu.
Ref. /:O natal é a festa da vida, feliz, feliz natal!:/
3. Deus amou este mundo, esta terra, / que seu Filho Jesus enviou.
Mensagem da Palavra de Deus
Irmãos e irmãs desta comunidade de _________________________.
Em todas as nossas igrejas, em muitas de nossas casas e em outros locais,
nestes dias, encontramos o presépio, representação viva do nascimento de Cristo,
concebida por São Francisco de Assis, em 1223, em Grecio, Itália. Conforme o
biógrafo de São Francisco, Tomás de Celano, aquele presépio fez ressuscitar em
muitos corações o Menino Jesus que haviam esquecido.
Mesmo, como se alega, com tantas ocupações, especialmente pelo esforço de
acolher familiares, não podemos deixar de reservar o tempo necessário para achegarnos ao Presépio a fim de contemplar a divina criança nele nascida entre nós. Apesar
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da vulgarização do presépio, com distorção de sua natureza pelo uso indevido, para
fins comerciais e com símbolos espúrios, devemos voltar a olhá-lo com reverência,
imbuídos do caráter de mistério que ele carrega.
No presépio não encontramos apenas sinais ou imagens de pessoas que revelam
Deus, mas aquele que é o próprio Deus revelado. Sem perder a transcendência e a
divindade, Ele arma sua tenda entre nós e assume toda a nossa realidade, menos no
pecado. O eterno entra em nossa história; o Onipotente se torna frágil e necessitado
de tudo; Aquele que criou o mundo quis precisar do seio de Maria para fazer-se
humano e de corações amigos para começar o seu santo reino de libertação, como
proclamamos num dos cantos deste tempo. Como diz o Catecismo da Igreja
Católica, Ele se fez verdadeiramente ser humano permanecendo verdadeiro Deus.
Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Ele traz salvação para todos, Ele é a boa notícia, no meio de tantas notícias
adversas. Mas Ele vem na humildade, no silêncio, na pobreza de um abrigo para
animais. Por isso, só olhos contemplativos podem reconhecê-lo e somente ouvidos
de fé podem captar sua mensagem.
Por que Jesus vem ao mundo? Por causa do infinito amor do Pai. É o próprio
Cristo quem o revelou, conforme o evangelho de São João: De tal modo Deus amou
o mundo que lhe deu seu próprio Filho para que todo o que nele crer, não pereça,
mas tenha a vida eterna.
Como Jesus veio ao mundo? Como o presépio nos mostra: num lugar
abandonado, em condição de exclusão, da mesma que muitas crianças de pastores
e de outros grupos sociais da época e de todos os tempos. Pelo próprio nascimento,
solidariza-se com as pessoas exploradas e marginalizadas. A elas é também anunciada
por primeiro a notícia de uma grande alegria que seria para todo o povo. E o sinal é
justamente um recém nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Pobre
entre os pobres.
Para que veio Jesus? Para curar nossos males. Realizou muitas curas físicas,
fez cegos enxergar, surdos ouvir, mudos falar, coxos andar, leprosos ficarem limpos.
Mas, acima de tudo, curou e cura mente e coração de todos os que o aceitam e
seguem seu ensinamento. Abriu o caminho para curar-nos do ódio, da ganância,
da dominação, da desigualdade, de tudo o que impede a comunhão fraterna na
felicidade do amor.
Que todos possam viver intensamente as alegrias do Natal e que elas se
prolonguem na vida de cada um. Então sim, se pode dizer: Feliz Natal.
Pe. Antonio Valentini Neto
a serviço na Cúria Diocesana de Erexim

- 30 -

Profissão de fé
(Nº 754/A) A/B. Ref. Eu sei em quem depositei ...
Preces dos fiéis
P. Na celebração em que vivemos a grande alegria anunciada pelos anjos do
nascimento de nosso Salvador, elevemos nossa oração a Deus Pai em favor de
toda a humanidade.
A. Ouvi-nos, Deus de misericórdia!
L. 1. Para termos a simplicidade e a prontidão dos pastores de Belém em ir a Cristo,
nós vos pedimos:
2. Para que a celebração do Natal faça crescer a unidade entre todos, nós vos pedimos:
3. Para que os encontros familiares de Natal renovem em todos o amor à própria
família, nós vos pedimos:
4. Para que todos os nascituros tenham condições de nascer e crescer felizes, nós
vos pedimos:
5. Para que, a fim termos a paz anunciada pelos anjos aos pastores, superemos
qualquer forma de violência, nós vos pedimos:
6. Para que as celebrações do tempo de Natal renovem nossos corações e nossas
mentes para estarmos sempre a serviço da vida e da paz, nós vos pedimos:
P. Deus de bondade, que, nesta noite (neste dia), fizestes nascer da Virgem Mãe o
Salvador prometido há tantos séculos, escutai a nossa oração e, por vossa bondade,
dai-nos a graça de O reconhecer em cada um dos nossos irmãos. Por Cristo, nosso
Senhor.
P. A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Podemos imaginar que os pastores levaram algo para oferecer ao Menino da
gruta de Belém e a seus pais. Ofereçamos o melhor de nós a Deus.
A. (Nº 76) 1. Longe, distante de casa.....
P. Acolhei, ó Deus, nossos dons na festa de hoje, na qual o céu e a terra trocam

os seus dons, e dai-nos participar da divindade daquele que uniu a vós a
nossa humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
(Onde há comunhão eucarística, o/a ministro/a busca as hóstias consagradas e as
coloca sobre o altar, enquanto todos cantam:)
A. /: Comunhão de amor, festa de irmãos, partilhando o pão encontramos o
próprio Deus:/ (Canto Litúrgico, 2007, nº. 20)
D. O Senhor esteja conosco.
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A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso Filho
em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho com
nossos olhos, pela fé, reconhecemos nele a divindade invisível.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso
Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso
Reino.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encontro,
pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável
dignidade e nos tornamos eternos.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, fiel às vossas promessas, porque sustentais a
Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso Filho.
Sustentai-a na sua missão, com o Papa N, nosso Bispo N, com nosso(s) padre(s)
___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de boa vontade.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação, (__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito de Comunhão Eucarística
D. (De pé). Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos
confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso...
A. Vós sois o caminho, a verdade e a vida,/ o pão da alegria descido do céu.
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia do
Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
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Comunhão
Anim.: A Virgem Maria apresentou seu Filho aos pastores. A Igreja nos oferece o
Corpo dele em alimento na comunhão eucarística
A. (Nº 84) Ref. No presépio pequenino, Deus é hoje nosso .....
P. OREMOS. Senhor nosso Deus, ao celebrarmos com alegria o Natal do

nosso Salvador, dai-nos alcançar por uma vida santa seu eterno convívio.
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo / as comunidades na celebração do Natal/ famílias que se visitam no Natal
/ fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / cuidadores de doentes que
não podem participar das celebrações da comunidade / pessoas com depressão e
isoladas neste dia / o Bispo e os padres na celebração do Natal nas comunidades ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Os anjos disseram aos pastores que a alegria que lhes anunciavam seria para
todo o povo. Sejamos missionários desta alegria a quem encontrarmos.
A. (Nº 81) Ref. /:A luz resplandeceu em plena escuridão, jamais irão as trevas
vencer o seu clarão!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas
do mundo, derrame em nossos corações a sua alegria e nos torne mensageiros do
Evangelho. Ele nos conceda sua paz e seu amor, e vos torne participantes da Igreja
celeste.
A. Amém.
P. Abençoe-nos o Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos as alegrias deste santo Natal; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Feliz Natal!
Que a celebração do nascimento do Menino Deus na gruta de Belém renove para
você e os seus, neste Natal e no próximo ano, a firme esperança de que com
Ele podemos viver em comunhão e participação, superando os desafios do atual
momento histórico, na certeza de contarmos sempre com a bondade e o amor de
Deus. Dom Adimir Antonio Mazali, Bispo diocesano de Erexim.
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Celebração da Palavra de Deus
Festa da Sagrada Família/Ano C – 26.12.2021

- Sagrada Família, inspiração e modelo das famílias
- Ano da Família Amoris Laetitia
- Fase Diocesana da 16ª Assembleia Geral Ord. do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
Comunhão, participação, missão
Cor litúrgica: BRANCA

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 61) Ref. Nasceu Jesus, o Príncipe da paz, / ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o perdão e o amor de Jesus Cristo, nossa paz, rosto da
misericórdia do Pai, nascido e acolhido no Lar de Nazaré, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim.: Normalmente, o Natal reúne as famílias. No clima natalino, elas são
convidadas a olhar para o seu modelo, o Lar de Nazaré, como celebramos neste
domingo, lembrando sua vocação e missão na Igreja e no mundo, como destaca o
ano da Família Amoris Laetitia.
P. (... Sagrada Família, modelo de nossos lares / família, primeiro ambiente da
iniciação cristã, da experiência da misericórdia / final de ano, tempo oportuno de
revisão e previsão, de especial ação de graças a Deus.... )
Pedido de perdão
Anim. No mistério da Família de Nazaré, podemos compreender hoje a família, lugar
de santidade evangélica, realizada nas condições mais comuns; da compreensão
do desígnio de Deus a respeito de nossa vida; de gratuidade para acolher o outro,
para perdoar e ser perdoados. Invoquemos a misericórdia de Deus sobre nós e
nossos lares.
L. Senhor, que fazeis brilhar o esplendor do verdadeiro amor na Família de Nazaré,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vivestes a relação filial e amiga com os pais e os vizinhos, o trabalho
silencioso e a oração humilde na Casa de Nazaré, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que revelais o caráter sagrado e a beleza da família no projeto do Pai,
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tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus nas alturas e ...
P. OREMOS. Ó Deus de bondade, que nos destes a Sagrada Família como

exemplo, concedei-nos imitar em nossos lares as suas virtudes para que,
unidos pelos laços do amor, possamos chegar um dia às alegrias da vossa
casa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, domingo da oitava do Natal – Sagrada Família, Jesus, Maria
e José, Paulinas-Paulus, p. 716-720)
Anim.: Como a Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias têm sua força no amor
entre seus membros, na participação ativa na comunidade e no compromisso pelo
bem de todas as pessoas.
1ª Leitura: Eclo 3,3-7.14-17a
Salmo: Sl 127(128)
S. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
A. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.
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.
2ª Leitura: Cl 3,12-21
Evangelho: Lc 2,41-52
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Que a paz de Cristo reine em vossos corações e ricamente habite em vós sua
palavra!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Irmãos e irmãs desta comunidade de ______________________.
O Natal coloca Deus feito gente no meio de nós. Ele se faz um de nós numa
família. Então, o Natal nos remete para dentro da família, especialmente hoje, festa
da Sagrada Família, fazendo-nos exclamar, como diz a canção do Pe. Antonio
Maria, como é bom ter uma família. Ele diz: É no campo da vida que se esconde um
tesouro. Vale mais do que o ouro, mais do que a prata que brilha, é presente de Deus.
É o céu já aqui e se chama família. Vale a pena vender tudo mais para comprar este
campo que esconde um tesouro que é puro dom.
Infelizmente, a sociedade é mais simpática às iniciativas e leis prejudiciais à
família, pelas quais se encanta, do que aos trabalhos e leis que a protegem, defendem
e promovem.
A família é o ninho da vida. Sem ela, a vida humana não segue o seu percurso
natural. Nela se expressa e se cultiva o que há de mais precioso para todas as pessoas:
o amor e a vida.
Mas em relação a isto também, na sociedade atual se valoriza mais os que
propõem a eliminação de indefesos nascituros e de idosos improdutivos do que
aqueles que lutam por meios para que as crianças nasçam e se desenvolvam e para
que os idosos sejam amparados em sua velhice e possam oferecer às novas gerações
sua presença rica de experiência e sabedoria.
Nesta festa da Sagrada Família, temos diante de nós o modelo ideal para
nossos lares. Nela, encontramos um homem justo, uma mulher cheia de graça e
o Menino, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta família, embora composta
por pessoas tão especiais, viveu a realidade comum de todas as famílias. Passou
necessidades, precisou fugir de sua região por causa da tirania de Herodes, viveu do
próprio trabalho, não foi poupada da dor e da morte. Mas cultivou o grande segredo
que torna forte cada pessoa e cada família: a confiança em Deus, a oração pessoal e
comunitária, a meditação da Palavra divina, o serviço alegre e generoso, a harmonia
com todos.
A presença de Jesus na família de Nazaré ao longo de 30 anos testemunha
que o lar é a base para a preparação da pessoa para a missão que deve realizar neste
mundo. Nela, ele foi obediente aos pais. Nela ele cresceu em idade, sabedoria e
graça.
Em José e Maria, os pais e mães encontram o modelo para a missão de gerar,
sustentar e educar os filhos a eles confiados por Deus. Em Jesus, os filhos têm o ideal
no relacionamento com os pais e para se prepararem para a vida.
A ida de Jesus ao templo com seus pais, conforme o evangelho desta festa, e
a permanência dele no templo, explicando-lhes depois que devia estar na casa do
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Pai, apresenta a ligação profunda que deve haver sempre entre a casa da família e o
templo, a igreja-casa da comunidade. Os pais geram novos cidadãos, que, na igreja,
pelo batismo, se tornam novos cristãos. Educam seus filhos não para si, mas para o
projeto de Deus. Sua grande alegria será vê-los seguindo seu próprio caminho, na
fidelidade a Deus na vocação a que os chama.
Que a família de cada um se sinta confortada diante do modelo de todas,
Jesus, Maria e José.
Para todos, a bênção de Deus e a proteção de Maria, a Mãe do Senhor Jesus.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço na Cúria Diocesana de Erexim
Profissão de fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus, .....
Preces dos fiéis
P. A Deus, “que no mais íntimo de seu mistério é uma família”, apresentemos nossas
preces em favor de todas as famílias do mundo.
A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias.
L. 1. Para que as famílias sejam constituídas e vivam segundo o modelo do Lar de
Nazaré, nós vos pedimos:
2. Para que a Igreja tenha sempre mais o rosto de verdadeira família, revelando a
todos a proximidade e o amor , nós vos pedimos:
3. Para que a sociedade garanta o bem da família, seu princípio e fundamento, nós
vos pedimos:
4. Para que as famílias eduquem para a paz, para o compromisso social e para o
cuidado com a casa comum, nós vos pedimos:
5. Com nosso Papa Francisco, rezemos: Jesus, Maria e José,
A. a vós confiamos todas as nossas famílias; para que se renovem nas maravilhas
da graça.
L. Sagrada Família de Nazaré, escola atraente do santo Evangelho:
A. ensina-nos a imitar as tuas virtudes com uma sábia disciplina espiritual; doanos o olhar claro que sabe reconhecer a obra da providência nas realidades
cotidianas da vida.
L. Sagrada Família de Nazaré,
A. faze renascer em nós a estima pelo silêncio, torna as nossas famílias cenáculo
de oração e transforma-as em pequenas Igrejas domésticas; sustenta o nobre
cansaço de todas as atividades.
L Sagrada Família de Nazaré,
A. cada família seja morada acolhedora de bondade e de paz para as crianças e
para os idosos, para quem está doente e sozinho, para quem é pobre e necessitado.
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L. Jesus, Maria e José
A. a vós com confiança rezamos, a vós com alegria nos confiamos. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Façamos das experiências familiares a nossa oferta a Deus.
A. (Nº 76) 1. Longe, distante........
P. Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e pedimos,

pela intercessão da virgem mãe de Deus e do bem-aventurado São José, que
firmeis nossas famílias na vossa graça, conservando-as na vossa paz. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo / as famílias com suas alegrias e dificuldades / os doentes sem assistência
/ fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / cuidadores de doentes
que não podem participar das celebrações da comunidade / os jovens namorados
e noivos em preparação ao casamento / os movimentos que visam o bem das
famílias ...)

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor
A. É justo e é nossa alegria.
D. Nós vos glorificamos, ó Deus de bondade, porque com o nascimento de vosso
Filho em Belém nova luz da vossa glória brilhou para nós. Vendo em vosso Filho
pelos olhos da fé, reconhecemos n’Ele a divindade invisível.
A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de misericórdia porque pelo nascimento de vosso
Filho restaurais a integridade do universo e introduzis o ser humano em vosso
Reino.
A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque no Natal vivemos um maravilhoso encontro,
pois ao tornar-se um de nós, nossa fraqueza humana assume incomparável
dignidade e nos tornamos eternos.
A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque, fiel às vossas promessas, sustentais a
Igreja que reunistes na fé e no amor para continuar a obra redentora de vosso
Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa ...., nosso Bispo ..., com nosso(s)
padre(s), com nossas lideranças e com todas as pessoas de boa vontade.
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A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação, (__---- pode citar nome de falecidos recentes). Concedeilhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. Bendito sejais, ó Deus, por Cristo, nossa paz e salvação.
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo
espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o
Senhor Jesus nos ensinou:
D. Cristo se dá a nós como Pão da Vida para permanecermos no seu amor. Eis o
Cordeiro de Deus ....
A. Senhor, eu não sou digno....
Rito de Comunhão
(Pai nosso-Or. da Paz-Fr.do Pão)
Comunhão
Anim.: Junto à mesa, a família aprofunda e renova sua convivência. Junto ao altar,
a Igreja expressa e confirma sua dimensão familiar.
A. (Nº 92) Ref. /:Olhando a Sagrada Família, Jesus....
P. OREMOS! Concedei-nos, ó Pai, na vossa bondade, que, refeitos com

vosso sacramento, imitemos continuamente a Sagrada Família, e, após as
dificuldades desta vida, convivamos com ela no céu. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Vivamos a missão da família, berço da vida, nosso apoio, nossa educadora
na fé.
A.(Nº 95) Ref. /:Eu mais a minha família serviremos ao Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de infinita bondade, que, pela encarnação de seu Filho, expulsou as trevas
do mundo, e com seu glorioso nascimento, transfigurou este tempo, expulse do
nosso coração as trevas dos vícios e o transfigure com a luz das virtudes.
A. Amém.
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P. Aquele que anunciou aos pastores pelo Anjo a grande alegria do nascimento do
Salvador derrame em nosso coração a sua alegria e vos torne mensageiros do
Evangelho.
A. Amém.
P. Aquele que, pela encarnação de seu Filho, uniu a terra ao céu, nos torne
participantes da Igreja celeste.
A. Amém.
P. Abençoe-nos Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Sede sempre agradecidos! Levai a todos a alegria que vem da fé em Jesus Cristo,
Senhor do tempo e da história! Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, hoje e sempre!
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 27, 2ªf, S. João: 1Jo 1,1-4; Sl 96(97); Jo 20,2-8; dia 28, 3ªf, Stos. Inocentes: 1Jo
1,5-2,2; Sl 123(124); Mt 2,13-18; dia 29, 4ªf, S. Tomás Becket: 1Jo 2,3-11; Sl
95(96); Lc 2,22-35; dia 30, 5ªf: 1Jo 2,12-17; Sl 95(96); Jo 2,36-40; dia 31, 6ªf,
S. Silvestre: 1Jo 2,18-22; Sl 95(96); Jo 1,1-18. Janeiro de 2022 - dia 1º, sáb.,
Sta. Maria Mãe de Deus: Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21; dia 02,
dom., Epifania do Senhor: Is 60,1-6; Sl 71(72); Mt 2,1-12 (Visita dos Magos).

Olhar para a Sagrada Família

Jesus quis pertencer a uma família que experimentou as dificuldades para que
ninguém se sinta excluído da proximidade amorosa de Deus.
Nosso olhar hoje para a Sagrada Família se deixa atrair também pela simplicidade
da vida que essa conduz em Nazaré. É um exemplo que faz tanto bem às nossas
famílias, ajuda-as a se tornarem sempre mais comunidades de amor e de reconciliação,
na qual se experimenta a ternura, a ajuda mútua, o perdão recíproco. Recordemos as
três palavras-chave para viver em paz e alegria em família: com licença, obrigado,
desculpa. Quando em uma família não se é invasor e se pede “com licença”, quando
em uma família não se é egoísta e se aprende a dizer “obrigado” e quando em uma
família um percebe que fez algo ruim e sabe pedir “desculpa”, naquela família há
paz e alegria. Recordemos estas três palavras. Mas podemos repeti-las todos juntos:
com licença, obrigado, desculpa. (Todos: com licença, obrigado, desculpa!). Gostaria
também de encorajar as famílias a tomar consciência da importância que têm na Igreja
e na sociedade. O anúncio do Evangelho, de fato, passa antes de tudo pelas famílias,
para depois alcançar os diversos âmbitos da vida cotidiana.
Invoquemos com fervor Maria Santíssima, a Mãe de Jesus e nossa Mãe, e
São José, seu esposo. Peçamos a eles para iluminar, confortar, guiar cada família do
mundo, para que possa cumprir com dignidade e serenidade a missão que Deus lhes
confiou. (Papa Francisco na oração do Angelus de 29/12/2019)
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NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE
“Não respondas ao insensato segunda a sua insensatez.” (Pr 26,4)
A Conferência dos Religiosos e Religiosas do Brasil
(CRB), vem a público, em comunhão com outras Instituições
Católicas e com o Povo de Deus ferido, manifestar seu
repúdio a insensatez do Deputado Frederico D ́Avila (PSL/SP),
que no uso do que ele considera “liberdade de expressão,”
desde a tribuna da Câmara Legislativa de São Paulo, no dia 14/10/2021, reagiu de forma irresponsável e indigna de um parlamentar ao pronunciamento
do Arcebispo de Aparecida em sua homilia no dia 12/10. No destempero e
despreparo, fez acusações graves contra o Papa Francisco, ao arcebispo de Aparecida, a Dom Orlando Brandes e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB). As palavras grosseiras que ecoaram naquela casa do povo chegaram aos
nossos ouvidos como flechas envenenadas, pois, a insensatez “faz a pessoa tropeçar
e ela, depois, se exaspera contra Deus” (Pr 19,3). “O insensato não sente prazer na
discrição, mas sim em escancarar seu coração.” (Pr 18,2)
Através da crítica pronunciada ouviu-se o grito de quem está interiormente perturbado, dominado pelo ódio e recheado de preconceitos contra a hierarquia da Igreja católica. Trata-se de um pronunciamento ofensivo, contra o chefe
de Estado do Vaticano e líder da Igreja Católica, o Papa Francisco, sinal visível de
unidade para nós católicos. Ofensas ao Arcebispo da cidade de Aparecida, Dom
Orlando Brandes, sinal visível de unidade para o povo daquela Igreja local,
Santuário da Padroeira da nossa pátria; ofensas ao colégio dos Bispos do Brasil, à
CNBB, sinal visível da nossa unidade como comunidade apostólica presente
neste país. Da mente e do coração do Deputado brotou o que de pior pode
ser gestado no coração maldoso de quem enxerga a Igreja como algo a ser
extirpado da sociedade como “um câncer”, como se Deus ele fosse.
“A boca do insensato é sua própria ruina, e seus lábios, a sua armadilha.”
(Pr 18,6b)
Liberdade de expressão não é totalitarismo de opinião, muito menos
terrorismo ideológico. A liberdade se constrói na verdade, no bom senso, no
diálogo entre as diferenças e na busca sincera do bem comum, sobretudo da
ética na política. O que ouvimos e vimos foi um atentado à liberdade,
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uma armadilha para o bem viver e o bem querer; o caminho da ruína do
diálogo construtivo na sociedade. O Deputado ofendeu ao povo católico
do Brasil e mais uma vez a Igreja sentiu as chicotadas dos algozes, mas
ela, como Jesus, não se renderá, não negará sua fé, muito menos a profecia.
A pátria que queremos deve ser, de fato, a pátria amada para todos, sobretudo
para os vulneráveis e, qualquer arma que atente contra a vida e faça emergir a
fúria do ódio, será combatida pela força salvífica do Evangelho (Cf Rm 1,16).
“A falsa testemunha não ficará impune; quem profere mentiras,
perecerá.” (Pr 19,9)
Somos Vida Consagrada, discípula missionária de Jesus Cristo e
não cabe em nosso coração a vingança, contudo, pedimos, em plena comunhão
com a Nota da CNBB, de 16/10/2021, que, “as ofensas e acusações, proferidas pelo parlamentar – protagonista desse lastimável espetáculo – seja objeto
de sua interpelação para que sejam esclarecidas e provadas nas instâncias que
salvaguardam a verdade e o bem – de modo exigente nos termos da Lei,”
pois foro privilegiado não pode ser sinônimo de impunidade. O Deputado
abusou de suas prerrogativas e mandato, feriu gravemente a todos nós, Povo
de Deus católico do Brasil.
A CRB presta sua solidariedade ao Papa Francisco, a Dom Orlando e à
CNBB e renova sua incondicional unidade e obediência ao sucessor de Pedro
e espera que o Conselho de Ética da Câmara Legislativa de São Paulo não
feche os olhos e nem engavete o ocorrido, mas atue com justiça. “O bom
senso acalma a ira; é motivo de glória passar por cima das ofensas.” (Pr 19,11)
A nossa indignação como Vida Consagrada é sentimento partilhado
por milhares de brasileiras e brasileiros. Indignadas (os) estamos, mas não cederemos à ira. A glória de Deus não é a morte do pecador, mas que se converta e
viva. Esse é o nosso desejo. Ao deputado o nosso pesar por tão grande insensatez e, ao Povo de Deus, em comunhão eclesial, nosso apelo de orações
e súplicas a Deus pelo bem da nossa pátria.
Ir. Maria Inês V. Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional
Ir. Olavo Dalvit, fsc - Vice-Presidente
Ir. Maria José Barbosa dos Santos, bdp - Secretária
Pe. Nivaldo Luiz Pessinatti, sdb - Tesoureiro
Ir. Eliene Oliveira Barros, rbp - Conselheira
Pe. Antonio Ramos M. Neto - Conselheiro
Conselheira Conselheiro
Ir. Ana Teresa Pinto, fma – Conselheira
Fonte: CRB
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NOTA DE SOLIDARIEDADE DOS JESUITAS A DOM ORLANDO BRANDES, À CNBB E AO PAPA FRANCISCO
A Província dos Jesuítas
do Brasil vem a público prestar
sua solidariedade a Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida, à Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) e
ao Papa Francisco, que, nos últimos dias, têm sido vítimas de ataques de ódio
descontrolado. Somos solidários porque acreditamos que jamais os discursos
de amor ao próximo, como nos ensinou nosso mestre Jesus Cristo, podem ser
calados por palavras que pregam a morte e a escuridão. Lembremo-nos, sempre,
que não há vida nas trevas.
Assim como disse Dom Orlando Brandes, em sua celebração em 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o povo precisa abraçar
as crianças, os pobres, os índios e as autoridades “para construir um Brasil pátria
amada”, completando que, “para ser pátria amada, não pode ser pátria armada”.
Sim, acreditamos na vida, no amor, na amizade social, na construção de
pontes em vez de muros, como o Papa Francisco tem nos inspirados desde o
início do seu Pontificado. Precisamos urgentemente ser contraponto ao discurso
que naturaliza a morte e a violência, como se fossem a saída para a construção
de uma sociedade democrática. O ódio e a violência NUNCA construirão um
caminho para nada de bom e para nada construtivo; nos levarão apenas para o
precipício junto com aqueles que acreditam que devemos viver divididos.
Nós, cristãos, e todos aqueles que creem no avanço civilizatório, na democracia, na amizade social e na união dos diferentes precisamos estar cada vez
mais unidos e cientes do nosso papel de reverberar o amor e a tolerância, para
que, nesse gesto de desarmamento da intolerância, possamos ajudar na desconstrução do discurso de ódio. Sabemos que uma sociedade justa e fraterna, que
respeita as diferenças, é a única base em que a democracia pode estar assentada!
Alertamos os católicos que não se deixem seduzir por discursos que, sem
o mínimo respeito à sabedoria dos anciãos, atacam os pastores que conduzem
nossa Igreja no Brasil e no mundo. Nenhuma divergência de ideias pode justificar insultos a homens que dão a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus e ao
povo santo de Deus.
Assim, por acreditar na força do amor fraterno, por acreditar nos valores
do entendimento, da fraternidade e da construção da paz, não queremos estim- 43 -

ular as desavenças, mas esclarecer que o bem comum não se harmoniza com
discursos violentos e extremistas, mas só pode ser conquistado pelo diálogo e
pelo respeito mútuo. Somos seguidores de Jesus Cristo, que nos ensinou a amar,
e assim daremos continuidade à nossa missão de justiça e paz.
Mais uma vez, como jesuítas do Brasil, prestamos nossa solidariedade ao
Papa Francisco, à CNBB e a Dom Orlando Brandes. Sejamos luz e amor onde o
ódio teima em prosperar!
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2021
Pe. Mieczyslaw Smyda, SJ
Provincial da Companhia de Jesus no Brasil
Fonte: CRB

FRANCISCO - AUDIÊNCIA GERAL
Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020
[Catequese sobre o Natal
Estimados irmãos e irmãs, bom dia!
Nesta catequese, no período
que antecede o Natal, gostaria de
oferecer alguns pontos de reflexão
em preparação para a celebração do
Natal. Na Liturgia da Noite ressoará
o anúncio do anjo aos pastores:
«Não temais, eis que vos anuncio
uma Boa Nova que será alegria
para todo o povo: hoje nasceu-vos
na Cidade de David um Salvador,
que é Cristo Senhor. Isto servir-vos-á de sinal, achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura» (Lc 2, 10-12).
Imitando os pastores, também nós caminhamos espiritualmente para
Belém, onde Maria deu à luz o Menino num estábulo, «pois - diz São Lucas - não
havia para eles lugar na hospedaria» (2, 7). O Natal tornou-se uma festa universal
e até quem não acredita sente o encanto deste evento. Contudo, os cristãos sabem
que o Natal é um acontecimento decisivo, um fogo eterno que Deus acendeu no
mundo, e não pode ser confundido com coisas efémeras. É importante que não
seja reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista. No domingo passado chamei a atenção sobre este problema, evidenciando que o consumis- 44 -

mo nos sequestrou o Natal. Não: o Natal não se deve reduzir a festa unicamente
sentimental ou consumista, rica de prendas e bons votos, mas pobre de fé cristã,
e pobre também de humanidade. Portanto, é necessário refrear uma certa mentalidade mundana, incapaz de compreender o núcleo incandescente da nossa fé, que
é o seguinte: «E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a
glória que o Filho unigénito recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade» (Jo 1,
14). Este é o núcleo do Natal, aliás: é a verdade do Natal, não há outra.
O Natal convida-nos a refletir, por um lado, sobre a dramaticidade da
história, em que homens e mulheres, feridos pelo pecado, procuram incessantemente a verdade, vão em busca de misericórdia e de redenção; e, por outro, sobre
a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para nos comunicar a Verdade
que salva e para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida. Recebemos este dom de graça, é pura graça, sem o nosso mérito. Há um Santo Padre que
diz: “Mas olhai deste lado, do outro, de lá: procurai o mérito e só encontrareis
graça”. Tudo é graça, um dom de graça. Recebemos este dom de graça através da
simplicidade e da humanidade do Natal, e ele pode remover dos nossos corações
e das nossas mentes o pessimismo que hoje se difundiu ainda mais por causa da
pandemia. Podemos superar esta sensação de desconcerto inquietador, sem nos
deixarmos dominar pelas derrotas e fracassos, na consciência redescoberta de que
aquele Menino humilde e pobre, escondido e indefeso, é o próprio Deus, que se
fez homem para nós. O Concílio Vaticano II, numa célebre passagem da Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo, diz-nos que este acontecimento
se refere a cada um de nós: «Pela sua encarnação, Ele, o Filho de Deus, uniu-se
de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma
inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado» (Constituição Pastoral Gaudium et spes,
22). Mas Jesus nasceu há dois mil anos, e diz respeito a mim? – Sim, diz respeito
a ti e a mim, a cada um de nós. Jesus é um de nós: Deus, em Jesus, é um de nós.
Esta realidade dá-nos muita alegria e coragem. Deus não nos desprezou,
não olhou para nós de longe, não passou ao nosso lado, não sentiu repulsa da
nossa miséria, não se vestiu com um corpo aparente, mas assumiu plenamente a
nossa natureza e condição humana. Nada excluiu, exceto o pecado: a única coisa
que Ele não tem. Toda a humanidade está n’Ele. Ele assumiu tudo o que somos,
tal como somos. Isto é essencial para a compreensão da fé cristã. Refletindo sobre o seu caminho de conversão, Santo Agostinho escreve nas suas Confissões:
«Ainda não tinha a humildade suficiente para possuir o meu Deus, o humilde
Jesus, ainda não conhecia os ensinamentos da sua fraqueza» (Confissões VII, 8).
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E qual é a fraqueza de Jesus? A “fraqueza” de Jesus é um “ensinamento”! Porque
nos revela o amor de Deus. O Natal é a festa do Amor encarnado, do amor nascido por nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz dos homens que resplandece nas
trevas, que dá sentido à existência humana e a toda a história.
Queridos irmãos e irmãs, que estas breves reflexões nos ajudem a celebrar
o Natal com maior consciência. Mas há outra forma de preparação que quero lembrar, tanto a vós como a mim, e que está ao alcance de todos: meditar um pouco em
silêncio diante do presépio. O presépio é uma catequese daquela realidade, do que
foi feito naquele ano, naquele dia, que ouvimos no Evangelho. Por este motivo,
no ano passado escrevi uma Carta, que nos fará bem reler. Intitula-se “Admirabile
signum”, “Sinal admirável”. Na escola de São Francisco de Assis, podemos tornar-nos um pouco crianças, permanecer em contemplação da cena da Natividade,
deixando que renasça em nós a admiração da forma “maravilhosa” como Deus quis
vir ao mundo. Peçamos a graça da admiração: face a este mistério, a esta realidade
tão terna, tão bela, tão próxima dos nossos corações, que o Senhor nos conceda a
graça da admiração, para que O encontremos, para que nos aproximemos d’Ele,
para que nos aproximemos de todos nós. Isto irá renascer em nós a ternura. Há dias,
falando com alguns cientistas, comentava-se a inteligência artificial e os robôs...
há robôs programados para tudo e para todos, e isto vai progredindo. E eu disselhes: “Mas o que nunca serão capazes de fazer os robôs?” Eles pensaram, deram
sugestões, mas no final concordaram num ponto: a ternura. Isto os robôs não serão
capazes de fazer. E é isto que Deus nos traz hoje: uma forma maravilhosa pela qual
Deus quis vir ao mundo, o que reaviva a ternura em nós, a ternura humana que está
próxima daquela de Deus. E hoje temos tanta necessidade de ternura, tanta necessidade de carícias humanas, face a tanta miséria! Se a pandemia nos obrigou a estar
mais distantes, Jesus, no presépio, mostra-nos o caminho da ternura para estarmos
próximos, para sermos humanos. Sigamos este caminho. Feliz Natal!

PAPA FRANCISCO - AUDIÊNCIA GERAL
Biblioteca do Palácio Apostólico, quarta-feira, 23 de dezembro de 2020
Catequese sobre o Natal
Estimados irmãos e irmãs, bom dia!
Nesta catequese, no período que antecede o Natal, gostaria de oferecer
alguns pontos de reflexão em preparação para a celebração do Natal. Na Liturgia
da Noite ressoará o anúncio do anjo aos pastores: «Não temais, eis que vos anuncio uma Boa Nova que será alegria para todo o povo: hoje nasceu-vos na Cidade
de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servir-vos-á de sinal, achareis
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um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura» (Lc
2, 10-12).
Imitando os pastores, também nós caminhamos espiritualmente para Belém, onde Maria deu
à luz o Menino num estábulo, «pois
- diz São Lucas - não havia para eles
lugar na hospedaria» (2, 7). O Natal
tornou-se uma festa universal e até
quem não acredita sente o encanto deste evento. Contudo, os cristãos sabem que
o Natal é um acontecimento decisivo, um fogo eterno que Deus acendeu no mundo, e não pode ser confundido com coisas efémeras. É importante que não seja
reduzido a uma celebração meramente sentimental ou consumista. No domingo
passado chamei a atenção sobre este problema, evidenciando que o consumismo
nos sequestrou o Natal. Não: o Natal não se deve reduzir a festa unicamente sentimental ou consumista, rica de prendas e bons votos, mas pobre de fé cristã, e
pobre também de humanidade. Portanto, é necessário refrear uma certa mentalidade mundana, incapaz de compreender o núcleo incandescente da nossa fé, que
é o seguinte: «E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a
glória que o Filho unigénito recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade» (Jo
1, 14). Este é o núcleo do Natal, aliás: é a verdade do Natal, não há outra.
O Natal convida-nos a refletir, por um lado, sobre a dramaticidade da
história, em que homens e mulheres, feridos pelo pecado, procuram incessantemente a verdade, vão em busca de misericórdia e de redenção; e, por outro,
sobre a bondade de Deus, que veio ao nosso encontro para nos comunicar a
Verdade que salva e para nos tornar participantes da sua amizade e da sua vida.
Recebemos este dom de graça, é pura graça, sem o nosso mérito. Há um Santo
Padre que diz: “Mas olhai deste lado, do outro, de lá: procurai o mérito e só
encontrareis graça”. Tudo é graça, um dom de graça. Recebemos este dom de
graça através da simplicidade e da humanidade do Natal, e ele pode remover dos
nossos corações e das nossas mentes o pessimismo que hoje se difundiu ainda
mais por causa da pandemia. Podemos superar esta sensação de desconcerto inquietador, sem nos deixarmos dominar pelas derrotas e fracassos, na consciência
redescoberta de que aquele Menino humilde e pobre, escondido e indefeso, é o
próprio Deus, que se fez homem para nós. O Concílio Vaticano II, numa célebre
passagem da Constituição sobre a Igreja no mundo contemporâneo, diz-nos que
este acontecimento se refere a cada um de nós: «Pela sua encarnação, Ele, o
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Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana,
amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado» (Constituição
Pastoral Gaudium et spes, 22). Mas Jesus nasceu há dois mil anos, e diz respeito
a mim? – Sim, diz respeito a ti e a mim, a cada um de nós. Jesus é um de nós:
Deus, em Jesus, é um de nós.
Esta realidade dá-nos muita alegria e coragem. Deus não nos desprezou,
não olhou para nós de longe, não passou ao nosso lado, não sentiu repulsa da
nossa miséria, não se vestiu com um corpo aparente, mas assumiu plenamente a
nossa natureza e condição humana. Nada excluiu, exceto o pecado: a única coisa
que Ele não tem. Toda a humanidade está n’Ele. Ele assumiu tudo o que somos,
tal como somos. Isto é essencial para a compreensão da fé cristã. Refletindo sobre o seu caminho de conversão, Santo Agostinho escreve nas suas Confissões:
«Ainda não tinha a humildade suficiente para possuir o meu Deus, o humilde
Jesus, ainda não conhecia os ensinamentos da sua fraqueza» (Confissões VII, 8).
E qual é a fraqueza de Jesus? A “fraqueza” de Jesus é um “ensinamento”! Porque
nos revela o amor de Deus. O Natal é a festa do Amor encarnado, do amor nascido por nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz dos homens que resplandece nas
trevas, que dá sentido à existência humana e a toda a história.
Queridos irmãos e irmãs, que estas breves reflexões nos ajudem a celebrar o Natal com maior consciência. Mas há outra forma de preparação que quero lembrar, tanto a vós como a mim, e que está ao alcance de todos: meditar um
pouco em silêncio diante do presépio. O presépio é uma catequese daquela realidade, do que foi feito naquele ano, naquele dia, que ouvimos no Evangelho. Por
este motivo, no ano passado escrevi uma Carta, que nos fará bem reler. Intitula-se
“Admirabile signum”, “Sinal admirável”. Na escola de São Francisco de Assis,
podemos tornar-nos um pouco crianças, permanecer em contemplação da cena
da Natividade, deixando que renasça em nós a admiração da forma “maravilhosa” como Deus quis vir ao mundo. Peçamos a graça da admiração: face a este
mistério, a esta realidade tão terna, tão bela, tão próxima dos nossos corações,
que o Senhor nos conceda a graça da admiração, para que O encontremos, para
que nos aproximemos d’Ele, para que nos aproximemos de todos nós. Isto irá
renascer em nós a ternura. Há dias, falando com alguns cientistas, comentava-se
a inteligência artificial e os robôs... há robôs programados para tudo e para todos, e isto vai progredindo. E eu disse-lhes: “Mas o que nunca serão capazes
de fazer os robôs?” Eles pensaram, deram sugestões, mas no final concordaram
num ponto: a ternura. Isto os robôs não serão capazes de fazer. E é isto que Deus
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nos traz hoje: uma forma maravilhosa pela qual Deus quis vir ao mundo, o que
reaviva a ternura em nós, a ternura humana que está próxima daquela de Deus. E
hoje temos tanta necessidade de ternura, tanta necessidade de carícias humanas,
face a tanta miséria! Se a pandemia nos obrigou a estar mais distantes, Jesus, no
presépio, mostra-nos o caminho da ternura para estarmos próximos, para sermos
humanos. Sigamos este caminho. Feliz Natal!

Momento de Reflexão para o Início do Percurso Sinodal

Discurso Do Papa Francisco
Sala Nova do Sínodo, sábado, 9 de outubro de 2021
Amados irmãos e irmãs!
Obrigado por estardes aqui na abertura do Sínodo. Percorrendo diversos caminhos, viestes de tantas Igrejas trazendo
cada um no coração questões e esperanças; e tenho a certeza de que o Espírito nos
guiará e concederá a graça de avançarmos
em conjunto, de nos ouvirmos mutuamente e iniciarmos um discernimento no nosso tempo, tornando-nos solidários com as fadigas e os anseios da humanidade.
Reitero que o Sínodo não é um parlamento, o Sínodo não é uma investigação
sobre as opiniões; o Sínodo é um momento eclesial, e o protagonista do Sínodo
é o Espírito Santo. Se não estiver o Espírito, não haverá Sínodo.
Vivamos este Sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao
Pai pelos seus: «Para que todos sejam um só» (Jo 17, 21). É a isto que somos
chamados: à unidade, à comunhão, à fraternidade que nasce de nos sentirmos
abraçados pelo único amor de Deus. Todos indistintamente, mas em particular
nós, Pastores – assim escreve São Cipriano –, «devemos manter e reivindicar
com firmeza esta unidade, sobretudo nós Bispos que temos a presidência na Igreja, para dar provas de que o próprio episcopado também é uno e indiviso» (De
Ecclesiae Catholicae Unitate, 5). Por isso, no único Povo de Deus, caminhemos
em conjunto para fazer a experiência duma Igreja que recebe e vive o dom da
unidade e se abre à voz do Espírito.
As palavras-chave do Sínodo são três: comunhão, participação, missão.
Comunhão e missão são expressões teológicas que designam – e é bom recordá-lo
– o mistério da Igreja. O Concílio Vaticano II esclareceu que a comunhão expri- 49 -

me a própria natureza da Igreja e, ao mesmo tempo, afirmou que a Igreja recebeu
«a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos
e constitui o germe e o princípio deste mesmo Reino na terra» (Lumen gentium,
5). Através destas duas palavras, a Igreja contempla e imita a vida da Santíssima
Trindade, mistério de comunhão ad intra e fonte de missão ad extra. Depois
dum tempo de reflexões doutrinais, teológicas e pastorais que caraterizaram a
receção do Vaticano II,São Paulo VI quis condensar precisamente nestas duas
palavras – comunhão e missão – «as linhas mestras, enunciadas pelo Concílio».
Com efeito, ao comemorar a abertura do mesmo, afirmou que as linhas gerais
foram «a comunhão, ou seja, a coesão e a plenitude interior, na graça, na verdade
e na colaboração (…); e a missão, ou seja, o compromisso apostólico para com o
mundo contemporâneo» (Angelus, 11/X/1970), que não é proselitismo.
Ao encerrar o Sínodo de 1985, vinte anos depois da conclusão da assembleia conciliar, também São João Paulo II quis reafirmar que a natureza da Igreja é
a koinonia: dela brota a missão de ser sinal de união íntima da família humana com
Deus. E acrescentou: «Convém sumamente que na Igreja se celebrem Sínodos ordinários e, se for necessário, também extraordinários», os quais, para dar fruto,
devem ser bem preparados, «a saber, é preciso que nas Igrejas locais se trabalhe
pela sua preparação com participação de todos» (Discurso de encerramento da II
Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, 07/XII/1985). E aqui temos a
terceira palavra: participação. Comunhão e missão correm o risco de permanecer
termos meio abstratos, se não se cultiva uma práxis eclesial que se exprima em
ações concretas de sinodalidade em cada etapa do caminho e da atividade, promovendo o efetivo envolvimento de todos e cada um. Naturalmente celebrar um
Sínodo é sempre bom e importante, mas só é verdadeiramente fecundo se se tornar
expressão viva do ser Igreja, dum agir caraterizado por verdadeira participação.
E isto, não por exigências de estilo, mas de fé. A participação é uma exigência da fé batismal. De facto – como afirma o apóstolo Paulo – «num só Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo» (1 Cor 12, 13). O ponto de
partida, no corpo eclesial, é este e mais nenhum: o Batismo. Dele, nossa fonte de
vida, deriva a igual dignidade dos filhos de Deus, embora na diferença de ministérios e carismas. Por isso, todos somos chamados a participar na vida da Igreja e
na sua missão. Se falta uma participação real de todo o Povo de Deus, os discursos
sobre a comunhão arriscam-se a não passar de pias intenções. Neste aspeto, deram-se alguns passos em frente, mas sente-se ainda uma certa dificuldade e somos
obrigados a registar o mal-estar e a tribulação de muitos agentes pastorais, dos
organismos de participação das dioceses e paróquias, das mulheres que muitas vezes ainda são deixadas à margem. Participarem todos: é um compromisso eclesial
irrenunciável! Para todos os batizados, este é o cartão de identidade: o Batismo.
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Entretanto o Sínodo, ao mesmo tempo que nos proporciona uma grande
oportunidade para a conversão pastoral em chave missionária e também ecuménica, não está isento de alguns riscos. Menciono três. O primeiro é o risco do formalismo. Pode-se reduzir um Sínodo a um evento extraordinário, mas de fachada,
precisamente como se alguém ficasse a olhar a bela fachada duma igreja sem
nunca entrar nela. Pelo contrário, o Sínodo é um percurso de efetivo discernimento espiritual, que não empreendemos para dar uma bela imagem de nós mesmos,
mas a fim de colaborar melhor para a obra de Deus na história. Assim, quando
falamos duma Igreja sinodal, não podemos contentar-nos com a forma, mas temos necessidade também de substância, instrumentos e estruturas que favoreçam
o diálogo e a interação no Povo de Deus, sobretudo entre sacerdotes e leigos. Por
que destaco isto? Porque às vezes há algum elitismo na ordem presbiteral, que a
separa dos leigos; e, no fim, o padre torna-se o «patrão da barraca» e não o pastor
de toda uma Igreja que está avançando. Isto requer a transformação de certas visões verticalizadas, distorcidas e parciais sobre a Igreja, o ministério presbiteral,
o papel dos leigos, as responsabilidades eclesiais, as funções de governo, etc.
Um segundo risco é o do intelectualismo (da abstração, a realidade vai
para um lado e nós, com as nossas reflexões, vamos para outro): transformar o
Sínodo numa espécie de grupo de estudo, com intervenções cultas mas alheias
aos problemas da Igreja e aos males do mundo; uma espécie de «falar por falar»,
onde se pensa de maneira superficial e mundana, acabando por cair nas habituais
e estéreis classificações ideológicas e partidárias, e alheando-se da realidade do
santo Povo de Deus, da vida concreta das comunidades espalhadas pelo mundo.
Por fim, pode haver a tentação do imobilismo: dado que «se fez sempre
assim» (Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 33) – esta afirmação “fez-se
sempre assim” é um veneno na vida da Igreja –, é melhor não mudar. Quem se
move neste horizonte, mesmo sem se dar conta, cai no erro de não levar a sério
o tempo que vivemos. O risco é que, no fim, se adotem soluções velhas para
problemas novos: um remendo de pano cru, que acaba por criar um rasgão ainda
maior (cf. Mt 9, 16). Por isso, é importante que o caminho sinodal seja verdadeiramente tal, que seja um processo em desenvolvimento; envolva, em diferentes
fases e a partir da base, as Igrejas locais, num trabalho apaixonado e encarnado,
que imprima um estilo de comunhão e participação orientado para a missão.
Vivamos, pois, esta ocasião de encontro, escuta e reflexão como um tempo
de graça – sim, irmãos e irmãs, um tempo de graça – que nos ofereça, na alegria do
Evangelho, pelo menos três oportunidades. A primeira é encaminhar-nos, não ocasionalmente, mas estruturalmente para uma Igreja sinodal: um lugar aberto, onde
todos se sintam em casa e possam participar. Depois o Sínodo oferece-nos a opor- 51 -

tunidade de nos tornarmos Igreja da escuta: fazer uma pausa dos nossos ritmos,
controlar as nossas ânsias pastorais para pararmos a escutar. Escutar o Espírito na
adoração e na oração. Como sentimos falta da oração de adoração hoje! Muitos
perderam não só o hábito, mas também a noção do que significa adorar. Escutar os
irmãos e as irmãs sobre as esperanças e as crises da fé nas diversas áreas do mundo,
sobre as urgências de renovação da vida pastoral, sobre os sinais que provêm das
realidades locais. Por fim, temos a oportunidade de nos tornarmos uma Igreja da
proximidade. Sempre voltamos ao estilo de Deus: o estilo de Deus é proximidade,
compaixão e ternura. Deus sempre agiu assim. Se não chegarmos a esta Igreja da
proximidade com atitudes de compaixão e ternura, não seremos Igreja do Senhor.
E isto não só em palavras, mas com a presença, de tal modo que se estabeleçam
maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo: uma Igreja que não se alheie
da vida, mas cuide das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e
sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Não esqueçamos o estilo
de Deus que nos deve ajudar: proximidade, compaixão e ternura.
Amados irmãos e irmãs, que este Sínodo
seja um tempo habitado pelo Espírito! Pois é do
Espírito que precisamos, da respiração sempre
nova de Deus, que liberta de todo o fechamento, reanima o que está morto, solta as cadeias,
espalha a alegria. O Espírito Santo é Aquele
que nos guia para onde Deus quer, e não para
onde nos levariam as nossas ideias e gostos
pessoais. O Padre Congar, de santa memória,
recordou: «Não é preciso fazer outra Igreja; é
preciso fazer uma Igreja diferente» (Verdadeira e falsa reforma na Igreja, Milão
1994, 193). Este é o desafio. Por uma «Igreja diferente», aberta à novidade que
Deus lhe quer sugerir, invoquemos com mais força e frequência o Espírito e coloquemo-nos humildemente à sua escuta, caminhando em conjunto, como Ele,
criador da comunhão e da missão, deseja, isto é, com docilidade e coragem.
Vinde, Espírito Santo! Vós que suscitais línguas novas e colocais nos
lábios palavras de vida, livrai-nos de nos tornarmos uma Igreja de museu, bela
mas muda, com tanto passado e pouco futuro. Vinde estar connosco, para que na
experiência sinodal não nos deixemos dominar pelo desencanto, não debilitemos
a profecia, não acabemos por reduzir tudo a discussões estéreis. Vinde, Espírito
Santo de amor, e abri os nossos corações para a escuta. Vinde, Espírito de santidade, e renovai o santo Povo fiel de Deus. Vinde, Espírito Criador, e renovai a
face da terra. Amen.
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Discurso do Papa Francisco aos Participantes no
Encontro Interparlamentar Preparatório para a Cop26

Sala Paulo VI, sábado, 9 de outubro de 2021
Senhores parlamentares!
Dou-vos as boas-vindas e agradeço à Senhora Casellati e ao Senhor Fico as
suas amáveis palavras.
Há alguns dias, a 4 de
outubro, tive o prazer de me reunir
com vários líderes religiosos e
cientistas para assinar um Apelo
conjunto tendo em vista a Cop26.
O impulso para esse encontro, que
tinha sido preparado durante meses
de intenso diálogo, a «consciência
— cito o Apelo — dos desafios sem
precedentes que ameaçam a nós e
à vida na nossa magnífica casa comum, [... e] da necessidade de uma solidariedade
cada vez mais profunda face à pandemia global e à crescente preocupação» por ela
(Faith and Science: Towards Cop26 — Apelo conjunto, 4 de outubro de 2021).
Em tal ocasião, animados por um espírito de fraternidade, pudemos perceber
uma forte convergência de todas as diferentes vozes na expressão de dois aspetos.
Por um lado, a dor pelos graves danos causados à família humana e à sua casa
comum; por outro, a necessidade urgente de iniciar uma mudança de rumo capaz de
passar decisiva e convincentemente da cultura do descarte, prevalecente na nossa
sociedade, para uma cultura de cuidados.
É um desafio exigente e complexo, mas a humanidade tem os meios para
enfrentar esta transformação, que requer uma verdadeira conversão e a vontade firme
de a empreender. Exige isso em particular daqueles que são chamados a cargos de
grande responsabilidade nos vários âmbitos da sociedade.
No apelo conjunto que assinámos, e que idealmente vos confio, entregando-o
aos Presidentes das duas Câmaras do Parlamento italiano, há muitos compromissos
que pretendemos assumir no campo da ação e do exemplo, bem como no campo
da educação. De facto, estamos perante um importante desafio educacional , pois
«cada mudança precisa de um caminho educacional para fazer amadurecer uma
nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora» (Mensagem para
o lançamento do Pacto Educativo , 12 de setembro de 2019). Um desafio a favor
de uma educação para a ecologia integral em que nós, representantes das religiões,
estamos fortemente comprometidos.
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Ao mesmo tempo, apelamos aos governos para que adotem rapidamente um
caminho que limite o aumento da temperatura média global e promovam uma ação
corajosa, reforçando também a cooperação internacional. Especificamente, apelamos a
fim de que promovam a transição para a energia limpa; a adotar práticas sustentáveis de
utilização da terra que preservem as florestas e a biodiversidade; a favorecer sistemas
alimentares que respeitem o meio ambiente e as culturas locais; a continuar a luta contra
a fome e a subnutrição; e a apoiar estilos de vida, consumo e produção sustentáveis.
Trata-se de uma transição para um modelo de desenvolvimento mais integral e
integrante, baseado na solidariedade e na responsabilidade, durante o qual os efeitos
que terá no mundo do trabalho devem também ser cuidadosamente considerados.
Neste desafio, todos têm o próprio papel a desempenhar,
e o dos parlamentares é particularmente significativo, diria,
decisivo. Uma mudança de rumo tão exigente como a que
temos perante nós requer grande sabedoria, clarividência
e sentido do bem comum, que são virtudes fundamentais
da boa política. Vós, parlamentares, como principais
atores na atividade legislativa, tendes a tarefa de orientar o
comportamento através dos vários instrumentos oferecidos
pelo direito, «que estabelece as regras de conduta permitida à
luz do bem comum» (Carta Encíclica Laudato si’ , 177) e com
base noutros princípios fundamentais, tais como a dignidade
da pessoa humana, solidariedade e subsidiariedade (cf. Compêndio da Doutrina Social
da Igreja , 160 e seguintes). O cuidado da nossa casa comum insere-se naturalmente
no âmbito destes princípios. Obviamente, não se trata apenas de desencorajar e
penalizar as más práticas, mas também e sobretudo de encorajar e estimular novos
caminhos que estejam mais de acordo com o objetivo a alcançar. Isto é essencial se
quisermos atingir os objetivos estabelecidos no Acordo de Paris e contribuir para o
sucesso da Cop26.
Portanto, espero que o vosso árduo trabalho na preparação para a Cop26
e inclusive depois dela seja iluminado por dois faróis importantes: o farol da
responsabilidade e o farol da solidariedade . Devemo-lo aos jovens, às gerações
futuras que merecem todos os nossos esforços para viver e ter esperança. Para tal,
precisamos de leis urgentes, sábias e justas que superem as barreiras estreitas de
muitos ambientes políticos e possam chegar a um consenso apropriado o mais
rapidamente possível, utilizando meios fiáveis e
transparentes.
Mais uma vez obrigado pela vossa visita!
Deus abençoe a vós, as vossas famílias e o vosso
trabalho!
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MENSAGEM URBI ET ORBIDO PAPA FRANCISCO - NATAL DE 2020
Sexta-feira, 25 de dezembro de 2020 (apenas parte)
Queridos irmãos e irmãs, feliz Natal!
Gostava de fazer chegar a todos a mensagem que a Igreja anuncia nesta festa,
com as palavras do profeta Isaías: «Um menino nasceu para nós, um filho nos foi
dado» (Is 9, 5).
Nasceu um menino: o nascimento é sempre fonte de esperança, é vida que
desabrocha, é promessa de futuro. E este Menino – Jesus – «nasceu para nós»: um
«nós» sem fronteiras, sem privilégios nem exclusões. O Menino, que a Virgem Maria
deu à luz em Belém, nasceu para todos: é o «filho» que Deus deu à família humana
inteira.
Graças a este Menino, todos podemos dirigir-nos a Deus chamando-Lhe «Pai»,
«Papá». Jesus é o Unigénito; ninguém mais conhece o Pai, senão Ele. Mas Ele veio
ao mundo precisamente para nos revelar o rosto do Pai celeste. E assim, graças a este
Menino, todos podemos chamar-nos e ser realmente irmãos: de continentes diversos,
de qualquer língua e cultura, com as nossas identidades e diferenças, mas todos irmãos
e irmãs.
Neste momento histórico, marcado pela crise ecológica e por graves desequilíbrios
económicos e sociais, agravados pela pandemia do coronavírus, precisamos mais do
que nunca de fraternidade. E Deus no-la oferece, dando-nos o seu Filho Jesus: não
uma fraternidade feita de palavras bonitas, ideais abstratos, vagos sentimentos... Não!
Mas uma fraternidade baseada no amor real, capaz de encontrar o outro diferente de
mim, de compadecer-me dos seus sofrimentos, aproximar-me e cuidar dele mesmo
que não seja da minha família, da minha etnia, da minha religião; é diferente de mim,
mas é meu irmão, é minha irmã. E isto é válido também nas relações entre os povos e
as nações: todos irmãos.
No Natal, celebramos a luz de Cristo que vem ao mundo e vem para todos: não
apenas para alguns. Hoje, neste tempo de escuridão e incerteza devido à pandemia,
aparecem várias luzes de esperança como a descoberta das vacinas. Mas, para que
estas luzes possam iluminar e dar esperança ao mundo inteiro, hão de ser colocadas à
disposição de todos. Não podemos deixar que os nacionalismos fechados nos impeçam
de viver como a verdadeira família humana que somos. Nem podemos deixar que
nos vença o vírus do individualismo radical, tornando-nos indiferentes ao sofrimento
doutros irmãos e irmãs. Não posso passar à frente dos outros, colocando as leis do
mercado e das patentes de invenção acima das leis do amor e da saúde da humanidade.
Peço a todos, nomeadamente aos líderes dos Estados, às empresas, aos organismos
internacionais, que promovam a cooperação, e não a concorrência, na busca duma
solução para todos: vacinas para todos, especialmente para os mais vulneráveis e
necessitados em todas as regiões da Terra. Em primeiro lugar, os mais vulneráveis e
necessitados!
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