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1º,  sáb.:  Nm 6,22-27; Sl 66(67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21;  Sta. Maria Mãe de Deus
02,  dom.: Is 60,1-6; Sl 71(72); Mt 2,1-12 (Visita dos Magos).          Epifania do Senhor
03,  2ªf:  1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25;
04,  3ªf:  1Jo 4,7-10; Sl 71(72); Mc 6,34-44;
05,  4ªf:  1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52;
06,  5ªf:  1Jo 4,19-5,4a; Sl 71(72); Lc 4,14-22a;
07,  6ªf: 1Jo 5,5-13; Sl 147;  Lc 5,12-16;     S. Raimundo de Penyafort
08,  sáb.:  1Jo 5,14-212; Sl 149; Jo 3,22-30; 
09,  dom.: Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22; (Jesus batizado por João).      Batismo do Senhor
10,  2ªf:  1Sm 1,1-8; Sl 115(116); Mc 1,14-20; 
11,  3ªf:  1Sm 1,9-20; Sl 1Sm 2; Mt 1,21b-28;
12,  4ªf:  1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39(40); Mc 1,29-39;
13,  5ªf:  1Sm 4,1-22; Sl 43(44); Mc 40-45;         Sto Hilário
14,  6ªf:  1Sm, 8,4-7;10-22a; Sl 88(89); Mc 2,1-12;
15,  sáb.: 1Sm 9,1-4.17-19.10,1a; Sl 20(21); Mc 13-17;
16,  dom.:  Is 62,1-5; Sl 95(96); 1Cor  12,4-11; Jo 2,1-11 (Bodas em Caná);            2º DTC-C
17,  2ªf:  1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22;       Sto. Antão
18,  3ªf:   1Sm 16,1-13; Sl 88(89); Mc 2,23-28; 
19,  4ªf:  1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143(244); Mc 3,1-6;
20,  5ªf:  1Sm 18,6-9.19,1-7; Sl 55(56); Mc 3,7-12;       S. Fabiano – S. Sebastião
21,  6ªf:  1Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc,3,13-19;          Santa Inês
22,  sáb.:  2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80); Mc 3,20-21;        S.Vicente
23,  dom.–  Domingo da Palavra de Deus:  Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18(19); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
  (Jesus em Nazaré).               3º DTC-C
24,  2ªf:  2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-30;    S. Francisco de Sales
25,  3ªf:  At 22,3-16; ou At 9,1-22;  Sl 116(117); Mc 16,15-18 (envio missionário);  Conversão de S. Paulo
26,  4ªf:  2Tm 1,1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 95(96); Lc 10,1-9;         São Timóteo e São Tito
27,  5ªf:  2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc 4,21-25;    Sta. Ângela de Mérici
28,  6ªf:  2Sm 11,1- 10a.13-17; Sl 50(51). Mc 4,26-34;    S. Tomás de Aquino
29,  sáb.:  2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41; 
30,  dom.:  Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71);1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 (Jesus e os Nazarenos);  4º DTC-C
31,  2ªf:  2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Sl 3; Mc 5,1-20     S. João Bosco
Fevereiro
1º,  3ªf:  2Sm 18,9-10.14v.24-25a.30-19,3 Sl 85(86); Mc 5,21-43;
02,  4ªf;  Ml 3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-40;       Apresentação do Senhor
03,  5ªf:  1Rs 2,1-4.10-12; 1Cr 29; Mc 6,7-13;     S. Brás – Sto Oscar
04,  6ªf:  Eclo 47,2-13; Sl 17(18); Mc 6,14-29; 
05,  sáb.:  1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34;               Sta. Águeda
06,  dom.:  Is 6,1-2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 (Pesca abundante).  5º DTC-C

Solenidade
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CNBB divulga Mensagem por ocasião
da 26ª Conferência do clima, a COP 26

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) divulgou dia 10 de novembro, 
uma mensagem por ocasião da 26ª Conferência 
das Nações Unidas sobre o clima, a COP-26, que 
acontece em Glasgow, na Escócia. A mensagem 
foi apresentada e referendada pela presidência da CNBB e os membros do 
Conselho Episcopal Pastoral (Consep), durante reunião realizada na manhã do 
mencionado dia. No texto, os bispos afirmam que os organismos internaciona-
is, governos e todos os segmentos da sociedade civil “combatam as mudanças 
climáticas e garantam a continuidade de todas as formas de vida, investindo na 
vida – dom maior e inviolável”.

Na mensagem, os bispos reiteram que a COP-26 “desafia o mundo in-
teiro e precisa interpelar particularmente o Brasil, que tem territórios e biomas 
ameaçados” e chamam atenção para os dados do Painel Intergovernamental so-
bre Mudanças Climáticas (IPCC), que alerta para o aumento da emissão de gases 
de efeito estufa.

A mensagem faz, ainda, um forte apelo aos organismos, governos, em-
presas e organizações para que promovam rupturas, transformem radicalmente 
suas estruturas de produção, consumo e priorizem em suas agendas a defesa dos 
pobres e da Casa Comum, adotando medidas fortes.

Assinam a carta os presidentes da Comissão para a Amazônia, a Comissão 
para a Ecologia Integral e Mineração, a Comissão para a Ação Sociotransforma-
dora, o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), a Rede Eclesial Pan-Amazôni-
ca – REPAM-Brasil, a Cáritas Brasileira, o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Íntegra da mensagem
Estamos atentos aos debates, acordos e deliberações da Conferência da 

ONU (COP26), realizada em Glasgow, na Escócia. A COP26 se apresenta ao mun-
do como esperança. Espera-se que os organismos internacionais, governos e todos 
os segmentos da sociedade civil, no atual contexto socioambiental que demanda 
ações urgentes, audaciosas e eficazes, combatam as mudanças climáticas e garan-
tam a continuidade de todas as formas de vida, investindo na Vida – dom maior e 
inviolável. Essa Conferência do Clima desafia o mundo inteiro e precisa interpelar 
particularmente o Brasil, que tem territórios e biomas ameaçados. O mais recente 
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informe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta 
que o aumento da emissão de gases de efeito estufa provoca irreversíveis transfor-
mações no Brasil, principalmente no Semiárido, no Cerrado e na Amazônia, com 
consequências diretas no regime climático de outras regiões do país e da América 
Latina. Com a aceleração do desmatamento e das queimadas, o Brasil contribui 
também com o aquecimento do planeta – contaminando a atmosfera em cerca de 
2,17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, segundo dados de 2019, apresen-
tados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).

As previsões do IPCC indicam que o Nordeste brasileiro, o Centro-Oeste 
e a região Norte se tornarão mais secos e quentes nas próximas décadas, caso a 
emissão de carbono não seja zerada ainda na atual década. Tal cenário agravará 
ainda mais a aguda crise socioambiental em que estamos imersos, com a ampli-
ação de desigualdades sociais, degradação de territórios, fazendo desaparecer 
espécies animais e vegetais. A humanidade poderá ter de conviver com ambien-
tes inóspitos que ameaçam a continuidade da vida.

A Igreja Católica no Brasil, no horizonte da Doutrina Social da Igreja e 
em comunhão com o Papa Francisco, reafirma o seu compromisso com a justiça 
socioambiental, na perspectiva da Ecologia Integral – reconhecendo a dignidade 
da pessoa humana, o destino universal dos bens e o direito inegociável à vida 
para as presentes e futuras gerações.

Preocupa-nos que, diante das ameaças aos povos tradicionais e seus ter-
ritórios, estes mesmos estejam alijados dos espaços e processos de reflexão e 
deliberação sobre suas vidas. A humanidade ainda carece de processos capazes 
de levá-la à reflexão sobre a sua própria existência. É ilusório acreditar que ape-
nas as tecnologias conseguirão solucionar a catástrofe ambiental em curso, ou 
que as estratégias de mercado bastem para proteger e garantir um meio ambiente 
justo e sustentável para todas as pessoas, desconsiderando as indicações de orga-
nizações e instituições com presença histórica junto às comunidades do campo 
e da cidade.

A COP26 é, assim, decisiva, pelo dever ético de oferecer aos governos 
inspirações para suas políticas locais no enfrentamento das mudanças do clima, 
bem como o fortalecimento da solidariedade internacional, porque as crises ex-
perimentadas com o aquecimento global devem ser solucionadas coletivamente. 
Além disso, por seus acordos e deliberações, permitirá acompanhar e saber quais 
os organismos, governos, empresas e organizações estão dispostos a promover 
rupturas, transformar radicalmente estruturas de produção, consumo e priorizar 
nas suas agendas a defesa dos pobres e da Casa Comum, adotando medidas fortes.
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria – 1º.01.2022 

 - Santa MARIA, Mãe de Deus, nos dá Cristo - nossa PAZ
 - 55º Dia Mundial da Paz – “Educação, trabalho, diálogo entre as gerações:
    instrumentos para a construção de uma paz duradoura”.
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: comunhão, participação e missão.
  Cor litúrgica: BRANCA                 Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                www.diocesedeerexim.org.br
   
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 96) 1. Tu és bendita entre todas as ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que, hoje e ao longo deste ano novo, a misericórdia e o perdão 

de Deus Pai, que, pela Maternidade divina de Maria, no Espírito 
Santo, nos dá Cristo, nossa Paz, estejam convosco. 

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

A vida na liturgia
Anim.: No início do novo ano, bendizemos a Deus pela maternidade divina de Ma-

ria, por quem nos deu seu Filho Jesus, nossa PAZ, que veio reunir todas as nações 
num só povo. Que Ele nos ajude a vivermos como irmãos e irmãs, sem precon-
ceitos e exclusões, para termos em todo o novo ciclo anual aquilo que hoje nos 
desejamos mutuamente, especialmente o dom da paz. 

P. (... Oitava de Natal / solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria / passagem de ano 
– confraternizações, mensagens, votos, projetos para um novo período anual / 55º 
Dia Mundial da Paz – ...) 

Pedido de perdão
P. Na expectativa pelo que nos aguarda neste novo ano, peçamos perdão a Deus por 

nem sempre vivermos a justiça e o amor, condições para a paz verdadeira, dom de 
Deus a ser cultivado cada dia.  

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, que assumindo a nossa condição humana, conheceis e compreendeis nos-

sa fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, Filho primogênito do Pai, que fazeis de nós uma só família, tende piedade de nós. 
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A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! Glória, ...
P. OREMOS. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humani-

dade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois 
ela nos trouxe o autor da vida. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria, Paulinas-Paulus, 

p. 722-724)
Anim.: Uma condição para vivermos bem este novo ano é guardar no coração, como 

Maria, tudo o que se passou em relação a seu Filho Jesus, a nossa Paz. 

1ª Leitura: Nm 6,22-27 
L. Leitura do Livro dos Números.

Salmo: 66 (67)
S. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
A. /:Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção.:/
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre 

nós! - Que na terra se conheça o seu caminho* e a sua salvação por entre os povos.
2. - Exulte de alegria a terra inteira,* pois julgais o universo com justiça; - os povos 

governais com retidão,* e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,* que todas as nações vos glorifiquem! 

- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a 
terra!

2ª Leitura: Gl 4,4-7 
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas.

Evangelho: Lc 2,16-21 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas; nestes tempos derradei-

ros, nos falou pelo seu Filho. 
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Para muitos, seguindo o calendário ocidental, de 31 de dezembro a primeiro 

de janeiro, houve apenas uma passagem de ano. Um ciclo anual foi concluído e 
iniciado um outro. E esta passagem é marcada por muitos encontros, confraterni-
zações, festejos, espocar de foguetes e fogos de artifício. É marcada também pela 
troca de mensagens e votos de felicidade, alegria, saúde, sucesso e, sobretudo, paz 
em todos os dias do novo ano. 

Para a fé cristã, a passagem de ano é um momento especial da graça divina; 
o primeiro dia do ano, no contexto natalino, é a solenidade da Santa Mãe de Deus, 
Maria e do nome de Jesus, Príncipe e fonte da paz verdadeira. Ele mesmo é a nossa 
Paz.

No final de um ano e início de outro, agradecemos a Deus os dons dele re-
cebidos e confiamos a Ele nossos projetos, nossas aspirações e metas. Sabendo que 
sem Ele nada podemos realizar, tudo fica deslocado e sem sentido, pedimos que 
nos abençoe e nos guarde, faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós, 
volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. São as palavras que o próprio Deus 
transmitiu a Moisés para os pais abençoarem os filhos do seu povo, conforme a pri-
meira leitura desta solenidade, que nós assumimos como a melhor mensagem e os 
melhores votos para o novo ano. 

Oito dias depois do Natal, nos alegramos com Maria, a Mãe de nosso Salva-
dor. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, da qual a liturgia nos apresenta a se-
gunda leitura, no tempo previsto, Deus nos enviou seu Filho, nascido de mulher. Por 
ser Filho de Deus é Deus como Deus, por ter a mesma natureza dele. Por ser filho 
de mulher, é também de natureza humana. Ao mesmo tempo, é Deus e homem. Por 
isso, damos a Maria o honroso título de Mãe de Deus. Não significa que ela existisse 
antes de Deus, que é eterno, sem princípio e sem fim. Ela é criatura humana, esco-
lhida e preparada por Deus para ser a mãe de seu Filho, nosso Redentor. Preparou-a 
de tal forma que é, como o anjo a saudou na anunciação, cheia de graça. Se cheia de 
graça, nasceu livre do pecado original, pelo que a chamamos também de Imaculada.  
Mas isto em vista do seu Filho Jesus, pois também foi salva por ele. 

No oitavo dia, conforme a lei, os meninos eram circuncidados. O filho de 
Maria também o foi. E recebeu o nome de Jesus, conforme o anjo havia anunciado. 
Jesus significa aquele que salva. O nome indica a sua missão, salvar-nos. Salva-nos 
por sua palavra, por seus gestos, por sua plena doação ao Pai e aos irmãos. 

Desde 1968, o oitavo dia de Natal é também o Dia Mundial da Paz Em sua 
mensagem para este dia da paz, o Papa identifica três contextos de extrema atuali-
dade sobre os quais refletir e agir. Daí o título: “Educação, trabalho, diálogo entre as 
gerações: instrumentos para a construção de uma paz duradoura”. Após o percurso 
da “cultura do cuidado” proposto em 2021 para “erradicar a cultura da indiferença, 
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do descarte e do conflito, que hoje muitas vezes parece prevalecer”, para este ano 
Francisco propõe uma leitura inovadora que responde às necessidades dos tempos 
atuais e futuros. E assim, pode-se perguntar, como a instrução e a educação podem 
construir uma paz duradoura? O trabalho no mundo responde mais ou menos às 
necessidades vitais dos seres humanos de justiça e liberdade? E por fim, se as gera-
ções são realmente solidárias entre si? Será que acreditam no futuro? E se e até que 
ponto o governo das sociedades consegue estabelecer, neste contexto, um horizonte 
de pacificação?

Em nome do Bispo Dom Adimir e do Pároco de vocês, desejo um ano rico 
de abundantes bênçãos divinas e de gratificantes realizações.

Pe. Antonio Valentini Neto
a serviço na Centro Diocesano de Erexim.

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
 
Oração dos fiéis
P. A Deus, fonte de todos os bens e doador de todos os dons, apresentemos nossas 

preces, pedindo sua graça para realizarmos nossos projetos para este novo ano. 
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L.1. Para que todas as nações busquem solidariamente a superação das guerras, da 

fome, das migrações forçadas, das ameaças à casa comum, das sequelas da Co-
vid-19, peçamos, irmãos. 

2. Para que os recursos financeiros e tecnológicos investidos na fabricação de armas 
sejam aplicados na produção de alimentos, na construção de moradias, no cuidado 
com a saúde, peçamos, irmãos.

3. Para cultivarmos sempre o diálogo, a harmonia e o perdão em nossas famílias e 
na comunidade, peçamos, irmãos. 

4. Pelos que integram os poderes legislativo, executivo e judiciário para que possam 
exercer a função como verdadeiro serviço ao povo, especialmente aos mais neces-
sitados, peçamos, irmãos. 

5. Para que todos os brasileiros vivam seus deveres de cidadãos e tenham seus direi-
tos assegurados, peçamos, irmãos. 

6. Para que sejam realizadas as reformas necessárias em nosso País para superar as 
desigualdades sociais e eliminar os privilégios, sem o que não há paz verdadeira, 
peçamos, irmãos.

7. (Outras...)
P. “Senhor Deus de misericórdia, que nos criastes e nos chamais a viver como ir-

mãos e irmãs, dai-nos força para sermos cada dia artesãos da paz, com olhar de 
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benevolência para quem encontrarmos no caminho, e renovai nossos corações e 
nossas mentes, a fim de que o nosso jeito de viver revele que ‘somos da Paz’, ‘da 
vossa Paz’!” Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

 3. RITO DE OFERTA
Anim.: Como Maria, rainha da paz, coloquemos nossa vida a serviço da convivên-

cia pacífica com todos e apresentemos a Deus nosso compromisso pela paz. 
A. (Nº 443) Ref. Não se deve dizer: nada posso... 
P. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, 

na festa da Mãe de Deus, que, alegrando-se com as primícias da vossa gra-
ça, possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendize-

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

A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade de 
vossa serva, a Virgem Maria, a enriquecestes com a maternidade divina.

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

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

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

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

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

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
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A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro! 
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

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

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Na alegria de iniciarmos um novo ano, digamos juntos a oração que Cristo, Filho 

da Virgem Maria, nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrá-
rio e coloca no altar...)

D. O Menino nascido em Belém da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, é 
nossa grande Bênção. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno....
Anim. Os pastores puderam contemplar o Menino Jesus junto de Maria e José. Nós 

podemos receber o próprio Corpo de Cristo como alimento de nossa fé e sustento 
para este novo ciclo anual que hoje iniciamos.

A. (Nº 883) Ref. Mostra-nos Jesus, ó Mãe do puro amor! ...
P. OREMOS. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos 

celestes; concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que procla-
mamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. 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 – novo ano / Dia Mundial da Paz / Padres com novas funções na Diocese 
/ fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Na esperança que não decepciona, a exemplo de Maria e dos pastores que 

louvavam a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, guardemos no coração e 
testemunhemos a todos o grande dom do Pai, seu Filho Jesus.  

A. (Nº 904) Ref. Maria de Deus, Maria da gente, / Maria da singeleza da flor! 
Vem caminhar, vem com teu povo / De quem provaste a dor!

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, 

derrame sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste 
ano. 
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A. Amém. 
P. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes na 

caridade até o fim. 
A. Amém. 
P. Que ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias; atenda sempre as vossas 

preces e vos conduza um dia à vida eterna.
A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A graça de Deus e a proteção de Maria sejam vossa força todos os dias deste ano; 

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

A. (Nº 46) Da cepa brotou a rama, / da rama brotou a flor, Da flor nasceu Ma-
ria, / de Maria o Salvador.

1. O Espírito de Deus sobre Ele pousará, ....

Oração pela paz
Senhor, dai-nos Vós a paz, ensinai-nos Vós a paz, guiai-nos Vós para a 

paz. Abri os nossos olhos e os nossos corações para realizar gestos concretos 
para construir a paz. Senhor, Deus de Abraão e dos Profetas, Deus Amor que 
nos criastes e chamais a viver como irmãos, dai-nos a força para sermos cada 
dia artesãos da paz; dai-nos a capacidade de olhar com benevolência todos os 
irmãos que encontramos no nosso caminho. Mantende acesa em nós a chama da 
esperança para efetuar, com paciente perseverança, opções de diálogo e recon-
ciliação, para que vença finalmente a paz. E que do coração de todo o homem 
sejam banidas estas palavras: divisão, ódio, guerra! Senhor, desarmai a língua 
e as mãos, renovai os corações e as mentes, para que a palavra que nos faz en-
contrar seja sempre «irmão», e o estilo da nossa vida se torne de paz! Amém. 
(Papa Francisco, encontro de oração pela paz com representantes de Isael e da 
Palestina, Jardins do Vaticano, 08/6/2014, abreviada)

Feliz 2022!
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
Solenidade da Epifania do Senhor – 02.01.2022

 - A caminho, como os magos, ao encontro de Cristo, Luz dos Povos
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do  Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: comunhão, participação e missão
   Cor litúrgica: BRANCA           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br  
 1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 80) 1. Nas terras do oriente, / surgiu dos céus uma 

luz ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Cristo, Luz dos Povos, o amor infinito 

do Pai e a força de comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
Anim.: Guiados pela estrela, por um sinal de Deus, os magos ou sábios do Oriente 

foram a Belém e encontraram o Menino Jesus. Nós, à luz da fé, viemos à nossa 
celebração comunitária para louvar a Deus pelo nascimento do Salvador. Como 
os magos, queremos retornar sempre mais por outro caminho, o indicado por Ele, 
percebido em nossa fé.  

P. (... dia de oração pelas vocações e da partilha / a busca de Deus nas diferentes 
culturas e religiões / ...)

Pedido de perdão
P. Por terem a mente e o coração abertos para a verdade, os sábios do Oriente pu-

seram-se a caminho. Nem sempre temos a mesma disposição, não percebemos os 
sinais de Deus, ou, se os percebemos, não nos colocamos a caminho. Peçamos, 
pois, a Deus que nos mantenha sempre atentos e nos dê o seu perdão. 

L. Senhor, rei da paz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, imagem do ser humano renovado, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! Glória, ....
P. OREMOS. Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as 

pela estrela, concedei aos vossos servos e servas, que já vos conhecem pela 
fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
Anim.: Em sua abertura para o infinito, os sábios do Oriente chegaram ao Menino 

Jesus, luz das nações, que estava com sua Mãe. 

1ª Leitura: Is 60,1-6 
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías.

Salmo 71(72)
S. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
A. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor!
S. 1. - Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus,* vossa justiça ao descendente da 

realeza! - Com justiça ele governe o vosso povo,* com equidade ele julgue os 
vossos pobres.

2. - Nos seus dias a justiça florirá* e grande paz, até que a lua perca o brilho! - De 
mar a mar estenderá o seu domínio,* e desde o rio até os confins de toda a terra!

3. - Os reis de Társis e das ilhas hão de vir* e oferecer-lhe seus presentes e seus 
dons; - e também os reis de Seba e de Sabá* hão de trazer-lhe oferendas e tributos. 
- Os reis de toda a terra hão de adorá-lo,* e todas as nações hão de servi-lo.

4. - Libertará o indigente que suplica,* e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. - Terá 
pena do indigente e do infeliz,* e a vida dos humildes salvará.

 
2ª Leitura: Ef 3,2-3a.5-6 
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.

Evangelho: Mt 2,1-12 
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor.
A. Aleluia....
 
Anúncio da Páscoa e demais festas litúrgicas (de pé)
Anim.: Segundo uma antiga tradição da Igreja, hoje se faz o anúncio do dia da Pás-

coa e das demais festas litúrgicas deste ano. 
P. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor se manifestou e sempre há de se manifestar 
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no meio de nós até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas variações do 
tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. 

O centro de todo Ano Litúrgico é o Tríduo do Senhor crucificado, sepultado e res-
suscitado, que culminará no Domingo da páscoa, este ano no dia 17 de abril. 

Em cada Domingo, Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande aconteci-
mento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa 
do Senhor derivam todas as celebrações do Ano Litúrgico: as Cinzas, início da 
Quaresma, a 02 de março; a Ascensão do Senhor, no dia 29 de maio; a festa 
de Pentecostes, a 05 de junho; o primeiro Domingo do Advento, no dia 27 de 
novembro. 

Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, dos Santos e Santas e na 
comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja, peregrina sobre a terra, proclama a 
Páscoa do Senhor.

A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e 
glória pelos séculos dos séculos. Amém. 

A. (Ref. nº 65) Oh! vinde, adoremos! Oh! vinde adoremos!/ Oh! vinde, adore-
mos o salvador.

Mensagem da Palavra de Deus. 
Um dito popular assegura: quem tem boca vai a Roma. Naturalmente, tendo 

também um pouco de dinheiro, a documentação rigorosa exigida em nossos dias e a 
observância dos protocolos sanitários.

Mas o provérbio expressa que a determinação da pessoa faz superar qualquer 
dificuldade e concretizar suas aspirações. Todas as descobertas e invenções se de-
vem ao espírito de busca, de pesquisa de desbravadores que foram dando um passo 
a mais daquele que a humanidade já dera. 

Quem busca o sentido maior da vida, se pergunta pela origem e fim último 
de sua história pessoal e da humanidade encontra respostas. Quem busca Deus com 
sinceridade de mente e de coração se encontra com Ele. Mesmo porque é o próprio 
Deus que vem ao encontro de todos, tornando-se um de nós, vivendo em nosso 
meio, envolvendo-nos sempre com seu amor, iluminando nossa caminhada com sua 
luz, como estamos experimentando mais intensamente neste tempo de Natal. 

Na solenidade de hoje, Epifania do Senhor, conforme o Evangelho, alguns 
magos do Oriente se puseram a caminho impulsionados por um sinal, por uma es-
trela, que os fez dirigir-se a Jerusalém. Lá perguntaram onde estava o novo rei dos 
judeus que acabava de nascer. Sabendo disto, o rei Herodes se assustou e reuniu 
mestres da lei e sumos sacerdotes para lhe explicar o que se passava. E eles encon-
traram resposta na profecia de Miquéias, segundo a qual de Belém de Judá deveria 
sair o pastor que conduziria o povo de Deus. Herodes encaminhou então os magos 
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para lá. Chegando em Belém, encontraram o Menino com sua Mãe, o adoraram e lhe 
ofereceram seus presentes, ouro, incenso e mirra.

É oportuno observar que o texto bíblico não fala em três reis, nem que eram 
de raças diferentes. Fala em alguns magos do Oriente. O número três, segundo a tra-
dição popular, pode vir do fato de oferecerem três presentes ao Menino Jesus. Pela 
designação de magos, pode-se entender que eram estudiosos, sábios, talvez astrólo-
gos. O importante é que estavam a procura do sentido da vida, da compreensão da 
existência humana, do Deus vivo e verdadeiro. Impulsionados pelo Espírito e dóceis 
a ele, perceberam um sinal de Deus em algo que outros, certamente, não percebe-
ram. Nem Herodes, os entendidos na Sagrada Escritura e os sacerdotes do templo de 
Jerusalém, conhecedores das profecias, entenderam a grande manifestação de Deus 
no Menino de Belém. 

Assim estes magos testemunham para nós a fé, pela qual fazem longa cami-
nhada e reconheceram na criança de Belém o Rei do Universo. Testemunham sua 
generosidade pelos presentes oferecidos, através dos quais reconhecem a realeza, 
a divindade e a humanidade de Cristo. Na verdade, eles é que receberam grande 
presente, o Verbo de Deus apresentado por Maria. Testemunham a mudança de rota 
em sua vida. Retornaram à sua terra por outro caminho, sem passar por Herodes, 
como este lhes pedira. É a experiência de toda pessoa que realmente se encontra 
com Cristo. Ela não permanece igual. Ela se compromete com Ele, tornando-se seu 
discípulo missionário. 

Deixemo-nos guiar pela luz de Cristo, a exemplo destes magos. Irradiemos 
esta luz, sendo estrelas, isto é, sinais que ajudem outros a encontrá-lo e a crer nele. 

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Pastoral e 
Administração.

Profissão da fé - Oração dos fiéis
P. Contemplando o Menino Deus apresentado por Maria aos sábios do Oriente, ele-

vemos ao Pai nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos e dai-nos vossa luz, ó Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, no seu processo sinodal aprofundando a comunhão, a parti-

cipação e a missão, irradie com nova intensidade o esplendor de Cristo, nós vos 
pedimos: 

2. Para que em Cristo, Sol da Justiça e Luz da Verdade, todos os povos encontrem o 
caminho da paz e preservem a Casa Comum, nós vos pedimos:

3. Para que com a catequese permanente, a leitura orante da vossa Palavra, os encon-
tros de oração, possamos perceber vossos sinais em nossa vida, nós vos pedimos:  

4. Para que ninguém se canse de vos procurar e de renovar a fé em vós, com o tes-
temunho da justiça, nós vos pedimos:
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5. Para que em todos os povos haja plena liberdade para a profissão da fé e da sua 
prática, nós vos pedimos: 

L. Neste primeiro domingo do mês e do ano, façamos nossa oração diocesana pelas 
vocações: 

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.: Com a alegria e a generosidade dos magos, apresentemos nossos dons a 

Deus.  
A. (Nº 35) Ref. Que poderemos ao Senhor apresentar ....
P. Ó Deus, acolhei com bondade os dons desta vossa comunidade, que não 

mais vos apresenta ouro, incenso e mirra, mas a vida, morte e ressurreição 
de vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Sim, ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso 

louvor porque, no mistério do Natal, revelais vosso Filho como luz para todos os 
povos, representados nos sábios que, entendendo os vossos sinais a Ele se dirigem 
para filial adoração.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
D. 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 hu-
manidade, com o Papa Francisco, com nosso Bispo ..., 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 damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 

destes vosso Filho como nosso Salvador e por seu esposo, São José; nós vos ben-
dizemos pelos santos e santas, por São (Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a, 
que nele serviram com fidelidade e se tornaram nossos modelos e intercessores.
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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-

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, partici-

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia 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. 

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 minis-
tro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

D. Adorado em Belém pelos sábios do Oriente, Cristo se dá a nós como alimento 
não Pão consagrado e conservado em nosso sacrário. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na comunhão eucarística, Cristo, luz das nações, se dá a nós como alimento 

para fortalecer-nos na busca permanente do bem, da verdade e da justiça.  
A. (Nº 82 ou 103, no final deste folheto) 1. Ao chegar o natal do Senhor ....
P. OREMOS! Ó Deus, guiai-nos sempre e por toda parte com a vossa luz ce-

leste, para que possamos acolher com fé e viver com amor o mistério de que 
nos destes participar. 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 – novo ano / doentes / os que mais sofrem sequelas da pandemia / fase 
diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Sigamos, em nossa vida, os passos dos sábios do Oriente: viram o sinal de 

Deus, puseram-se na estrada, ofereceram seus presentes ao Filho de Maria e vol-
taram por outro caminho. 

A. A. (Nº 854) Ref. /:Mostra-me, Senhor, teus caminhos, / eu quero em teus ca-
minhos andar!:/
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P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Deus, que vos chamou das trevas à sua luz admirável, derrame sobre vós as suas 

bênçãos e vos confirme na fé, na esperança e na caridade.
A. Amém.
P. Porque seguis confiantes o Cristo, que hoje se manifestou ao mundo como luz 

entre as trevas, Deus vos torne também uma luz para os vossos irmãos e irmãs.
A. Amém.
P. Terminada a vossa peregrinação, possais chegar ao Cristo Senhor, luz da luz, que 

os magos procuravam guiados pela estrela e com grande alegria encontraram.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

A. (Nº 102) Ref. Lá do oriente vieram os reis / seguindo nova ...

A. (Nº 103) Ref. A noite se iluminou, o céu se vestiu de luz. ...

Papa Francisco na Epifania de 2019:
O evangelista Mateus mostra vários modos como podemos encontrar 

Cristo e corresponder à sua presença. Herodes e os escribas de Jerusalém têm 
um coração duro, que se obstina e rejeita a vinda daquele Menino. É uma pos-
sibilidade: fechar-se à luz. Representam quantos, inclusive nos nossos dias, têm 
medo da vinda de Jesus e fecham o coração aos irmãos e às irmãs que precisam 
de ajuda. Herodes receia perder o poder e não pensa no verdadeiro bem do povo, 
mas na própria vantagem pessoal. Os escribas e os chefes do povo têm medo 
porque não sabem olhar além das próprias certezas, e assim não conseguem 
compreender a novidade revelada em Jesus.

Leituras da semana:
dia 03, 2ªf: 1Jo 3,22-4,6; Sl 2; Mt 4,12-17.23-25; dia 04, 3ªf: 1Jo 4,7-10; Sl 71(72); 

Mc 6,34-44; dia 05, 4ªf: 1Jo 4,11-18; Sl 71(72); Mc 6,45-52; dia 06, 5ªf: 1Jo 4,19-
5,4a; Sl 71(72); Lc 4,14-22a; dia 07, 6ªf, S. Raimundo de Penyafort: 1Jo 5,5-13; 
Sl 147;  Lc 5,12-16; dia 08, sáb.: 1Jo 5,14-212; Sl 149; Jo 3,22-30; dia 09, dom.: 
Batismo do Senhor: Is 42,1-4.6-7; Sl 28(29); At 10,34-38; Lc 3,15-16.21-22; 
(Jesus batizado por João).
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 Celebração da Palavra de Deus
Festa do Batismo do Senhor /Ano C – 09.01.2022

 - No batismo de Cristo, prefiguração do nosso, Ele inicia sua missão, da qual também participamos
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: comunhão, participação e missão
   Cor litúrgica: BRANCA Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1.  RITOS INICIAIS
A. (Nº 336 ou 105, no final deste folheto) Ref. /:Agora é tempo de 

ser Igreja, ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho 

amado do Pai, ungido com o Espírito Santo no batismo de João 
Batista, estejam convosco!

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

A vida na liturgia
Anim. Depois de contemplar Cristo no presépio, o acompanhamos no rio Jordão, 

recebendo o batismo de João Batista, quando o Pai o revela seu Filho muito ama-
do e ele dá inicio à sua missão de nos congregar no amor divino. Na festa do seu 
Batismo, lembramos o nosso e renovamos nosso compromisso nele assumido de 
segui-lo com fidelidade por toda a vida. 

P. ( ... Batismo do Senhor – nosso Batismo / agentes da pastoral do Batismo /)

Pedido de perdão – aspersão da assembleia
P. Na festa do Batismo do Senhor, louvamos a Deus Pai porque o enviou para nos 

dar vida nova em nosso próprio batismo. Recordando esta graça, recebida na água 
e no Espírito Santo, peçamos a bênção de Deus para esta água, com a qual seremos 
aspergidos. 

Oremos! Nós vos louvamos, ó Deus nosso Pai e Criador, pela graça batismal que 
nos deu vida nova em vosso Filho amado, Jesus Cristo, nosso Redentor, no qual 
somos vossos filhos e filhas. Aben†çoai esta água, criatura vossa. Aspergida sobre 
nós, nos purifique de todo pecado e nos renove nos compromissos da fé. Por Cris-
to, nosso Senhor!

A. Amém! (segue a aspersão)
A. (Nº 164) 1. Senhor, dá-me dessa água, fonte de vida ...
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém.



- 20 -

Hino de louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 

todo-poderoso: Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais 
o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, sendo o Cristo batizado no 
Jordão, e pairando sobre ele o Espírito Santo, o declarastes solenemente 
vosso Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do 
Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, Batismo do Senhor, Paulinas-Paulus, p. 733-735)
Anim.: No início de sua missão, ao receber o batismo de Joao Batista, Jesus de Na-

zaré é envolvido pelo Espírito Santo e Deus Pai o declara seu Filho amado. 

1ª Leitura: Is 42,1-4.6-7 
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

Salmo: Sl 28(29) 
S. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
A. Que o Senhor abençoe, com a paz, o seu povo!
S. 1. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder! Dai-lhe a 

glória devida ao seu nome; adorai-o com o santo ornamento!
2. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas! Eis a voz do 

Senhor com poder!  Eis a voz do Senhor majestosa.
3. Sua voz no trovão reboando! No seu templo os fiéis bradam: “Glória!” É o Senhor 

que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre!
 
2ª Leitura: At 10,34-38 
L. Leitura dos Atos dos Apóstolos. 

Evangelho: Lc 3,15-16.21-22 
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado; es-

cutai-o, todos vós!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
A mensagem da Palavra de Deus de hoje é do Papa Francisco em sua medi-

tação na oração do Anjo do Senhor na celebração da festa do Batismo de Jesus em 
2019. Na ocasião, ele disse: 

Hoje, na conclusão do Tempo litúrgico do Natal, celebramos a festividade 
do Batismo do Senhor. A liturgia convida-nos a conhecer mais plenamente Jesus, 
cujo nascimento há pouco celebramos; e por isso, o Evangelho (cf. Lc 3, 15-16.21-
22) ilustra dois elementos importantes: o relacionamento de Jesus com o povo e a 
relação de Jesus com o Pai. 

Na narração do Batismo, conferido por João Batista a Jesus nas águas do 
Jordão, vemos antes de tudo o papel do povo. Jesus está no meio do povo. Ele não 
é unicamente um pano de fundo para o cenário, mas constitui um componente es-
sencial do acontecimento. Antes de se imergir na água, Jesus “imerge-se” na multi-
dão, une-se a ela assumindo plenamente a condição humana, compartilhando tudo, 
exceto o pecado. Na sua santidade divina, cheia de graça e de misericórdia, o Filho 
de Deus fez-se carne precisamente para assumir sobre si e tirar o pecado do mundo: 
assumir as nossas misérias, a nossa condição humana. Por isso, também a de hoje 
é uma Epifania porque fazendo-se batizar por João, no meio das pessoas penitentes 
do seu povo, Jesus manifesta a lógica e o sentido da sua missão. 

Unindo-se ao povo que pede a João o Batismo de conversão, Jesus compar-
tilha também o seu profundo desejo de renovação interior. E o Espírito Santo que 
desce sobre Ele «em forma corpórea, como uma pomba» (v. 22), é o sinal de que 
com Jesus tem início um novo mundo, uma “nova criação” da qual fazem parte 
todos aqueles que aceitam Cristo na própria vida. Também a cada um de nós, que 
renascemos com Cristo no Batismo, são dirigidas as palavras do Pai: «Tu és o meu 
Filho muito amado: em ti ponho a minha afeição» (v. 22). Este amor do Pai, que 
todos nós recebemos no dia do nosso Batismo, é uma chama que foi acesa no nosso 
coração, e deve ser alimentada mediante a oração e a caridade.

O segundo elemento ressaltado pelo evangelista Lucas é que, depois da imer-
são no povo e nas águas do Jordão, Jesus “imerge-se” na oração, ou seja, na co-
munhão com o Pai. O Batismo é o início da vida pública de Jesus, da sua missão no 
mundo, como enviado pelo Pai para manifestar a sua bondade e o seu amor pelos 
homens. Esta missão é realizada em união constante e perfeita com o Pai e com o Es-
pírito Santo. Também a missão da Igreja e de cada um de nós, para ser fiel e fecunda, 
é chamada a “inserir-se” na missão de Jesus. Trata-se de regenerar continuamente 
na oração a evangelização e o apostolado, para dar um claro testemunho cristão, não 
segundo os projetos humanos, mas em conformidade com o plano e o estilo de Deus.

Estimados irmãos e irmãs, a festa do Batismo do Senhor constitui uma oca-
sião propícia para renovar com gratidão e convicção as promessas do nosso Ba-
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tismo, comprometendo-nos a viver diariamente em coerência com ele. Como eu 
vos disse várias vezes, é muito importante também saber a data do nosso Batismo. 
Poderia perguntar: “Quem de vós sabe a data do próprio Batismo?”. Certamente, 
nem todos! Se algum de vós não a sabe, quando voltar para casa, pergunte-a aos seus 
pais, aos avós, aos tios, aos padrinhos, aos amigos de família... Pergunte: “Em que 
data fui batizado, batizada?”. E depois, não a esqueça: que seja uma data conservada 
no coração, para a celebrar todos os anos.

Jesus, que nos salvou não pelos nossos méritos, mas para pôr em prática a 
imensa bondade do Pai, nos torne misericordiosos para com todos. A Virgem Maria, 
Mãe de Misericórdia, seja a nossa guia e o nosso modelo.

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!...

Oração dos fiéis 
P. A Deus Pai que nos tornou seus filhos pelo Batismo em seu Filho Jesus Cristo, 

apresentemos com toda confiança nossas preces comunitárias. 
A. (Nº 756/Y) Vossa Igreja eleva o clamor: escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a etapa diocesana do Sínodo dos Bispos fortaleça a todos os batizados 

no seu compromisso da comunhão, participação e missão, nós vos pedimos:
2. Para que a Igreja, impulsionada pelo Papa Francisco na sinodalidade anuncie a 

todos com renovado vigor a alegria do Evangelho, oferecendo o batismo em nome 
da Trindade aos que o acolhem, nos vos pedimos:

2. Para que a Pastoral do Batismo proporcione às famílias compreensão maior e 
prática mais profunda da fé, nós vos pedimos: 

3. Para que todas as famílias garantam o Batismo a seus filhos e ambiente para seu 
crescimento na vida cristã, nós vos pedimos:

4. Para que as comunidades, à luz da vossa Palavra, sejam fervorosas na celebração 
litúrgica, testemunhem a caridade, favorecendo a todos no compromisso da mis-
são batismal, nós vos pedimos:

5. Por todos os que passam dificuldades em sua fé para que a luz do Espírito os ajude 
a superá-las, nós vos pedimos: 

6. Para que as pessoas em situação de depressão tenham quem as escute, o necessá-
rio acompanhamento psicológico e a força da esperança, nós vos pedimos: 

7. ....
P. Reavivai em nós, ó Deus, a graça batismal e sustentai-nos com vossa força na 

fidelidade aos compromissos da fé. Por Cristo, Nosso Senhor. 
A. Amém. 
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3. RITO DE OFERTA
Anim. No altar do Senhor, colocamos os frutos de nosso esforço de fidelidade aos 

compromissos do batismo.
A. (Nº 106) Ref. Nas águas do Jordão mergulhados, ...
P. Recebei, ó Pai, os dons que vos apresentamos no dia em que revelastes vos-

so Filho, que por sua misericórdia lavou os pecados do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
A. Ele está no meio de nós.
D. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo, com amor e confiança, rezemos ao Pai como 

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

D. Ao ser batizado no rio Jordão, Cristo santificou as águas para o Batismo da Nova 
Aliança. No sacramento do altar, Ele nos dá o alimento da fé recebida ao sermos 
batizados.  Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Deus que nos acolheu como filhos em Cristo pela graça do Batismo nos 

serve o Pão da vida na mesa do Altar. 
A. (Nº 107 ou 513, no final da celebração) Ref. Sobre Cristo o Espírito pousou ....
P. OREMOS! Nutridos pela comunhão eucarística, dai-nos, ó Pai, a graça de 

ouvir fielmente o vosso Filho amado, para que, chamados filhos de Deus, 
nós o sejamos de fato. 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 – novo ano / os diversos setores de pastoral da Diocese  / os agricultores / 
fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Confirmemos nosso compromisso batismal de permanecermos em Cristo e 

n’Ele levar o amor a todos. 
A. (Nº 515) Ref. Sim, eu quero que a luz de Deus que, um dia, em mim brilhou,/ 

jamais se esconda e não se apague em mim o seu fulgor./ Sim, eu quero que 
o meu amor ajude o meu irmão/ a caminhar guiado por tua mão, em tua lei, 
em tua luz, Senhor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus conserve viva a luz da fé que recebestes no batismo, vos renove com os 

outros sacramentos e vos conduza com sua Palavra. E que vos abençoe, proteja e 
defenda de todo mal, o mesmo Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e 
Espírito Santo.

A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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A. (Nº 105) Ref. Jesus se dirigiu para as águas do Jordão:....
A justiça é proclamada em seu batismo por João!

(Nº 513) 1. Se deste pão, Senhor, nos alimentas....

Leituras da semana:
dia 10, 2ªf: 1Sm 1,1-8; Sl 115(116); Mc 1,14-20; dia 11: 3ªf, 1Sm 1,9-20; Sl 1Sm 2; 

Mt 1,21b-28; dia 12, 4ªf: 1Sm 3,1-10.19-20; Sl 39(40); Mc 1,29-39; dia 13, 5ªf, Sto 
Hilário: 1Sm 4,1-22; Sl 43(44); Mc 40-45; dia 14, 6ªf: 1Sm, 8,4-7;10-22a; Sl 88(89); 
Mc 2,1-12; dia 15, sáb.: 1Sm 9,1-4.17-19.10,1a; Sl 20(21); Mc 13-17; dia 16, dom.: 
2º do TC-C: Is 62,1-5; Sl 95(96); 1Cor  12,4-11; Jo 2,1-11 (Bodas em Caná).

No site da Diocese de Erexim, www.diocesedeerexim.org.br na aba 
“Acervo digital” e nela, “hinário litúrgico”, estão os áudios dos cantos deste 
folheto dominical “Comunidade em Oração”, gravados pelo Pe. José Carlos 

Sala. É valioso recurso para as equipes de canto das comunidades.

Batismo, Sacramento da fé e do novo nascimento
A relação entre Batismo e fé está clara nas palavras de Jesus: “Aquele que crer 

e for batizado será salvo” (Mc 16,16). O Batismo é o Sacramento da fé e é feito na fé. 
Se não na fé daquele que é batizado, quando for criança, na fé da Comunidade e dos 
que são responsáveis por ele. É verdade que a fé é dom de Deus. Mas supõe a respos-
ta do ser humano. Exige corações predispostos a aceitar o dom recebido e viver nele.

A fé é condição para se realizar o Batismo. A vida na fé é igualmente conse-
quência do Batismo. A fé recebida não é tanto um dom a ser conservado, mas a ser 
cultivado. “A fé que se requer para o Batismo não é uma fé perfeita e madura, mas 
um começo que é chamado a desenvolver-se” (CIC, 1253).

Novo nascimento
O Batismo atinge a pessoa no íntimo e em toda a realidade do seu ser. A Sa-

grada Escritura refere-se a isto quando fala da “nova criatura” (2Cor 5,17), do – 17 
– “homem novo” (Rm 6,6), de “renascimento” (Jo 3,5), de “passagem das trevas 
à luz” (1Pd 2,9), do “pecado à graça” (Rm 6,1-4), de “filiação divina” (Jo 3,1-2) 
(CNBB, Pastoral dos Sacramentos da iniciação cristã, doc 2a, São Paulo, Paulinas, 
2.1.1). O Batismo cria uma nova situação em quem é batizado. Ele o faz nascer de 
novo, “da água e do Espírito”, como disse Jesus a Nicodemos (Jo 3,5-7). O Concílio 
Vaticano II, na Lumem Gentium 40, diz: “Eles são justificados no Senhor Jesus, 
porquanto pelo batismo da fé, se tornam verdadeiramente filhos de Deus e partici-
pantes da natureza divina, portanto, realmente santos”. (Pastoral dos Sacramentos 
– Diretrizes Diocesanas, 1.1.1 e 1.1.2)
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 16.01.2022

 - A Mãe intercede, o Filho realiza seu primeiro sinal e os discípulos creem n’Ele
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: comunhão, participação, missão 
   Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 346) 1. Com a presença de Cristo entre nós, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança que sempre nos renova e enriquece com 

seus dons, em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja con-
vosco.

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

A vida na liturgia
Anim.: Participando da vida do seu povo, Jesus esteve à mesa para a refeição em 

diversos ambientes e ocasiões. Ele nos convida para a celebração da nova aliança, 
selada em seu sangue, o vinho novo que garante a verdadeira alegria que Ele quer 
para todos agora e na eternidade. 

P. (...empo de férias / ...). 

Pedido de perdão
P. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos 

o coração ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor. 

L. Senhor, que viestes estabelecer a nova aliança em vosso sangue redentor, tende 
piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que viestes renovar a humanidade em vosso amor, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós. 
L. Senhor, que socorreis quem está em dificuldades, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos altos céus, paz na ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, es-

cutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa 
paz. PNSrJC. 

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 879-881)
Anim. Em festa de casamento junto com sua Mãe e os discípulos, Jesus revela sua 

missão de trazer vida nova para todos, com a abundância dos bens messiânicos.  

1ª Leitura: Is 62,1-5 
L. Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

Salmo: Sl 95(96)
S. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / manifestai os seus prodígios entre os 

povos! 
A. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / manifestai os seus prodígios entre 

os povos! 
S. 1. 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. 

3. Ó família das nações, dai ao Senhor,* ó nações, dai ao Senhor poder e glória, - 
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!* Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santidade,* terra inteira, estremecei diante dele! - Pu-
blicai entre as nações: “Reina o Senhor!”*  pois os povos ele julga com justiça. 

2ª Leitura: 1Cor 12,4-11
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.  

Evangelho: Jo 2,1-11 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/
S. No casamento de Caná, de água vinho fez Jesus, manifestou-lhes a sua glória e 

os discípulos creram na luz. 
A. / Aleluia...:/
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Mensagem da Palavra de Deus 
Também hoje, a mensagem da Palavra de Deus é do Papa Francisco, pronun-

ciada na oração do Anjo do Senhor do dia 20 de janeiro de 2019. Disse ele:
No domingo passado, com a festa do Batismo do Senhor, demos início ao 

caminho do tempo litúrgico chamado “comum”: o tempo em que seguimos Jesus 
na sua vida pública, na missão para a qual o Pai o enviou ao mundo. No Evangelho 
de hoje (cf. Jo 2, 1-11) encontramos a narração do primeiro milagre de Jesus. O 
primeiro destes sinais prodigiosos decorreu na aldeia de Caná, na Galileia, durante 
a festa de um matrimónio. Não é por acaso que no início da vida pública de Jesus 
haja uma cerimónia nupcial, porque n’Ele Deus se uniu à humanidade: é esta a boa 
nova, embora quantos o convidaram ainda não saibam que à sua mesa está sentado o 
Filho de Deus e que o verdadeiro esposo é Ele. Com efeito, todo o mistério do sinal 
de Caná se funda na presença deste esposo divino, Jesus, que começa a revelar-se. 
Jesus manifesta-se como o esposo do povo de Deus, anunciado pelos profetas, e re-
vela-nos a profundidade da relação que nos une a Ele: é uma nova Aliança de amor.

No contexto da Aliança compreende-se plenamente o sentido do símbolo do 
vinho, que está no centro deste milagre. Precisamente quando a festa chega ao ápice, 
acaba o vinho; Nossa Senhora dá-se conta disto e diz a Jesus: «Não têm vinho» (v. 
3). Porque teria sido desagradável continuar a festa com água! Uma má figura para 
aquelas pessoas. Nossa Senhora dá-se conta e, dado que é mãe, vai ter imediatamen-
te com Jesus. As Escrituras, especialmente os Profetas, indicavam o vinho como 
elemento típico do banquete messiânico (cf. Am 9, 13-14; Jl 2, 24; Is 25, 6). A água é 
necessária para viver, mas o vinho exprime a abundância do banquete e a alegria da 
festa. Uma festa sem vinho? Não sei... Transformando em vinho a água das vasilhas 
utilizadas «para a purificação ritual dos judeus» (cf. v. 6) — era o costume: antes de 
entrar em casa, purificar-se — Jesus realiza um sinal eloquente: transforma a Lei de 
Moisés em Evangelho, portador de alegria.

E agora, contemplemos Maria: as palavras que Maria dirige aos servos co-
roam o quadro esponsal de Caná: «Fazei o que Ele vos disser!» (v. 5). Também hoje 
Nossa Senhora diz a todos nós: «Fazei o que Ele vos disser!». Estas palavras são 
uma herança preciosa que a nossa Mãe nos deixou. E de facto em Caná os servos 
obedeceram. «Disse-lhes Jesus: “Enchei as vasilhas de água”. Eles encheram-nas 
até em cima. Então ordenou-lhes: “Tirai agora e levai ao chefe de mesa”. E eles 
assim fizeram» (vv. 7-8). Nestas bodas, foi deveras estipulada uma Nova Aliança 
e aos servos do Senhor, isto é, a toda a Igreja, foi confiada a nova missão: «Fazei 
o que Ele vos disser!». Servir o Senhor significa ouvir e praticar a sua palavra. É a 
recomendação simples, essencial, da Mãe de Jesus, é o programa de vida do cristão.

Gostaria de evidenciar uma experiência que certamente muitos de nós tive-
ram na vida. Quando nos encontramos em situações difíceis, quando surgem pro-
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blemas que não sabemos como resolver, quando sentimos muitas vezes ansiedade e 
angústia, quando nos falta a alegria, vamos ter com Nossa Senhora e dizemos: “Não 
temos vinho. Acabou o vinho: olha como estou, olha para o meu coração, olha para 
a minha alma”. Digamo-lo à Mãe. E Ela irá ter com Jesus para lhe dizer: “Olha para 
este, olha para esta: não têm vinho”. E depois, voltará para nos dizer: “Fazei o que 
Ele vos disser!”.

Para cada um de nós, haurir da ânfora equivale a confiar-se à Palavra e aos 
Sacramentos para experimentar a graça de Deus na própria vida. Então também 
nós, como o chefe de mesa que provou a água transformada em vinho, possamos 
exclamar: «Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora!» (v. 10). Jesus surpre-
ende-nos sempre. Falemos à Mãe para que diga ao Filho, e Ele surpreender-nos-á.

Que Ela, a Virgem Santa, nos ajude a seguir o seu convite: «Fazei o que Ele 
vos disser!», a fim de que nos possamos abrir plenamente a Jesus, reconhecendo na 
vida de todos os dias os sinais da sua presença vivificadora. 

Profissão da fé
----- sugere-se a fórmula mais extensa, a segunda da página 7 do novo livro de 

cantos da Diocese...

Oração dos fiéis
P. Como em Caná da Galileia, Nossa Senhora está sempre atenta às nossas necessi-

dades. Por meio dela, apresentemos nossas preces ao Pai, pedindo não só por nós 
mas também por todos os que vivem situações particularmente difíceis.

A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L.1. Para que a Igreja, acompanhando a realidade atual com seus grandes desafios, 

ajude a todos a perceber a presença de Cristo e a viver a fé nele, nós vos pedimos, 
Senhor. 

2. Para que os ministros ordenados e leigos, a exemplo de Maria, ajudem as famílias 
e comunidades em suas necessidades, nós vos pedimos, Senhor. 

3. Para que a etapa diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos revigore a todos 
na comunhão, participação e missão da Igreja, nós vos pedimos, Senhor. 

4. Para que os casais renovem constantemente sua união pela oração, pela Palavra 
de Deus e pela Eucaristia, nós vos pedimos, Senhor.

5. Para que as festas de casamento e outras confraternizações sejam realizadas com 
sobriedade e resultem sempre em verdadeira alegria para todos, nós vos pedimos, 
Senhor.

6. Para que namorados e noivos vivam a preparação de seu casamento à luz da fé, 
nós vos pedimos, senhor. 

7. ...
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P. Concedei-nos, ó Deus, perceber sempre as necessidades de nossos irmãos e irmãs, 
garantindo-lhes a solicitude de nosso amor fraterno.  Por Cristo, Nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
Anim.: Em Caná da Galileia, Cristo contou com a água que os serventes colocaram 

à sua disposição e realizou seu primeiro sinal. Coloquemos a serviço de todos os 
dons que Deus nos concede.  

A, (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer....
P. Concedei-nos, ó Deus, a graça de estarmos sempre a serviço dos irmãos e 

irmãs e fazei crescer a comunhão fraterna em nossa comunidade. Por Cris-
to, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação
D. A Vós, ó Deus de misericórdia, apresentamos nosso louvor porque sois o Criador 

de todas as coisas, nos fizestes à vossa imagem e semelhança e quereis que todos 
Vos conheçam na verdade e vos sirvam na santidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 

nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e 
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. e 

por nosso Bispo N., por nosso(s) padre(s) e por todos os ministros de nossas co-
munidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, entre 

eles NN, pelos quais pedimos a recompensa eterna prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no 

vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossos pedidos na oração que o próprio Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca no altar....)
D. Cristo é o Pão vivo descido do Céu. Quem dele se alimenta viverá eternamente. 

Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Transformando a água em vinho, Cristo despertou a fé dos discípulos. Trans-

formando o pão e o vinho em seu Corpo e Sangue alimenta nossa fé, nos fortalece 
no compromisso de trabalharmos para que a ninguém falte o alimento, a paz e a 
alegria. 

A. (Nº 516) 1. Sempre tem mais um lugar na mesa ...
P. OREMOS! Infundi em nós, ó Deus, o vosso Espírito de caridade, para que 

vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão.  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 –/ Padres assumindo novas funções na Diocese / os portadores de defici-
ência física  / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Dispostos a seguir a orientação de Maria de fazer tudo o que seu Filho nos 

diz, peçamos sua intercessão junto a Ele por nossas necessidades. 
1. (Nº 898) Ref. Maria, medianeira divinal, se pedes, teu Jesus atenderá. Repete 

o teu apelo maternal assim como nas bodas de Caná.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, por intercessão de Maria, nossa mãe, vos conserve sempre atentos e solidá-

rios com os irmãos e irmãs. E vos abençoe, defenda e console o Deus da paz e do 
perdão, Pai e Filho e Espírito Santo.

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

Oração pelo Sínodo
Espírito Santo! Eis-nos aqui, diante de Vós, reunidos em vosso Nome.
Nosso defensor, vinde, ficai conosco; tomai posse do nosso coração.
Mostrai-nos o destino, caminhai conosco, conservando-nos em comunhão.
Ai de nós, pecadores, se cairmos na confusão! Não o permitais.
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Iluminai a nossa ignorância, libertai-nos da parcialidade.
Senhor que dais a vida, em Vós, a unidade, convosco, a verdade e a justiça; 

em marcha até à vida sem ocaso: nós vos suplicamos.
Vós que soprais onde e como desejais, a todos dando a possibilidade de pas-

sar, com Jesus, ao Pai: nós vos adoramos, agora e sempre. Amém.
(É oração historicamente utilizada em Concílios, Sínodos e outras reuniões de 

Igreja. As atividades do Concílio Ecumênico Vaticano II começavam com esta oração.) 

16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos:
Em 1965, por sugestão dos Bispos participantes do Concílio Ecumênico 

Vaticano II, o Papa São Paulo VI instituiu o Sínodo dos Bispos como Conselho 
permanente representativo de todo o episcopado católico para a participação na 
solicitude do Papa pela Igreja Universal. Em fevereiro deste ano, Papa Francisco 
convocou a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo a ser realizada em 2023, mas 
que iniciou no dia 10 de outubro, quando ele fez a abertura oficial em nível uni-
versal. No domingo seguinte, os bispos fizeram a abertura em nível diocesano. 
O tema proposto pelo Papa é “Sinodalidade: comunhão, participação e missão”. 
Esta assembleia sinodal terá 4 etapas, uma diocesana, outra continental, outra 
universal e depois a da execução. De outubro passado até julho deste ano, é o 
tempo da reflexão nas Dioceses. O Sínodo não é um evento da Igreja, mas forma 
de ela ser como expressão de colegialidade, corresponsabilidade e comunhão. 

Leituras da semana:
dia 17, 2ªf, Sto. Antão: 1Sm 15,16-23; Sl 49(50); Mc 2,18-22; dia 18, 3ªf:  1Sm 

16,1-13; Sl 88(89); Mc 2,23-28; dia 19, 4ªf: 1Sm 17,32-33.37.40-51; Sl 143(244); 
Mc 3,1-6; dia 20, 5ªf, S. Fabiano – S. Sebastião: 1Sm 18,6-9.19,1-7; Sl 55(56); Mc 
3,7-12; dia 21, 6ªf, Santa Inês: 1Sm 24,3-21; Sl 56(57); Mc,3,13-19; dia 22, sáb., 
S. Vicente: 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Sl 79(80); Mc 3,20-21;  dia 23, dom., 3ºdo 
TC-C – Domingo da Palavra de Deus:  Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sl 18(19); 1Cor 
12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 ( Jesus em Nazaré).

Oração do Papa Francisco a São José
“Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas 

impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. 
Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que Vos confio, para 
que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está 
colocada em Vós. Que não se diga que eu Vos invoquei em vão, e dado que tudo 
podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como 
o vosso poder. Amém”.
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 23.01.2022

 - Guiado pelo Espírito, Cristo inicia sua missão de proclamar a Boa Nova da Salvação
 - Domingo da Palavra
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
    Sinodalidade: comunhão, participação, missão 
    Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 346) 1. Com a presença de Cristo entre ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça, o amor e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo, enviado 

para anunciar a Boa Nova aos pobres, com a força do Espírito 
Santo, estejam convosco.

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

A vida na liturgia
Anim.: Com os modernos meios de comunicação, podemos receber e transmitir 

informações a todo momento. Mas podemos não acompanhar a vida de quem está 
conosco e, principalmente, não dar atenção à grande Boa Nova da Salvação em 
Cristo que permanece sempre atual. Em cada celebração litúrgica, especialmente a 
dominical, em particular neste domingo da Palavra, podemos acolher sua luz, que 
ilumina nossa vida e com a qual fortalecemos nossa comunhão fraterna.

P. (.../ pessoas em férias – em visita a familiares na comunidade ou em outras ...)

Pedido de perdão
P. Ao celebrarmos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, somos convidados 

também a morrer ao pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia divina e peçamos perdão de nossas faltas. 

L. Senhor, Palavra viva do Pai a nos mostrar o caminho da salvação, tende piedade 
de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, ungido e enviado para proclamar-nos o tempo favorável da graça do Pai, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que continuamente realizais entre nós o que a Sagrada Escritura anuncia, 

tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, Pai benigno e amoroso...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus na imensidão e paz na ...
P. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o 

vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas 
obras. PNSrJC.

A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA  
(Lecionário Dominical, 3º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 882-887)
Anim. De muitas maneiras, mas de modo especial na celebração litúrgica, com a 

força do Espírito, Cristo continua a revelar a Boa Nova da Salvação.

1ª Leitura: Ne 8,2-4a.5-6.8-10 
L. Leitura do Livro de Neemias. 

Salmo: Sl 18(19)
S. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
A. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida!
S. 1. - A lei do Senhor é perfeita,* conforto para a alma! - O testemunho do Senhor 

é fiel,* sabedoria dos humildes.
2. - Os preceitos do Senhor são precisos,* alegria ao coração. - O mandamento do 

Senhor é brilhante,* para os olhos é uma luz.
3. - É puro o temor do Senhor,* imutável para sempre. - Os julgamentos do Senhor 

são corretos* e justos igualmente.
4. - Que vos agrade o cantar dos meus lábios* e a voz da minha alma; - que ela che-

gue até vós, ó Senhor,* meu Rochedo e Redentor!

2ª Leitura 1Cor 12,12-30
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

Evangelho: Lc 1,1-4; 4,14-21 
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Foi o Senhor quem me mandou, Boas notícias anunciar; ao pobre, a quem está no 

cativeiro, libertação eu vou proclamar!
A. /: Aleluia...:/



- 35 -

Mensagem da Palavra de Deus 
Comentando o evangelho de hoje, o Papa Francisco disse na oração do Anjo 

do Senhor de 24 de janeiro de 216:
No evangelho de hoje, o evangelista Lucas antes de apresentar o discurso pro-

gramático de Jesus em Nazaré, sintetiza brevemente a sua atividade evangelizadora. É 
uma atividade que Ele cumpre com a força do Espírito Santo: a sua palavra é original, 
porque revela o sentido das Escrituras; é uma palavra influente, porque comanda até 
aos espíritos impuros e eles obedecem (cf. Mc 1, 27). Jesus é diferente dos mestres do 
seu tempo: por exemplo, não abriu uma escola para o estudo da Lei, mas andava por 
toda parte pregando e ensinando: nas sinagogas, pelas estradas, nas casas, sempre a 
caminho! Jesus é diferente também em comparação com João Baptista, o qual procla-
ma o julgamento iminente de Deus, ao passo que Jesus anuncia o seu perdão de Pai.

E agora imaginemos que entramos também nós na sinagoga de Nazaré, a 
aldeia onde Jesus cresceu até cerca de trinta anos. O que ali acontece é um evento 
importante, que delineia a missão de Jesus. Ele levanta-se para ler a Sagrada Es-
critura. Abre o rolo do profeta Isaías e lê o trecho onde está escrito: «O Espírito do 
Senhor está sobre mim, porque me ungiu; e enviou-me para anunciar a boa nova aos 
pobres» (Lc 4, 18). Em seguida, após um momento de silêncio cheio de expectativa 
por parte de todos, diz, entre a estupefacção geral: «Hoje se cumpriu este oráculo 
que vós acabais de ouvir» (v. 21).

Evangelizar os pobres: esta é a missão de Jesus, segundo quanto Ele diz; 
esta é inclusive a missão da Igreja, e de cada batizado na Igreja. Ser cristão e ser 
missionário é a mesma coisa. Anunciar o Evangelho, com a palavra e, antes ainda, 
com a vida, é a finalidade principal da comunidade cristã e de cada seu membro. Ob-
serva-se aqui que Jesus dirige a Boa Nova a todos, sem excluir ninguém, aliás privi-
legiando os mais distantes, os sofredores, os doentes, os descartados da sociedade.

Questionamo-nos: o que significa evangelizar os pobres? Significa em pri-
meiro lugar aproximar-nos deles, significa ter a alegria de os servir, de os libertar da 
opressão, e tudo isto em nome e com o Espírito de Cristo, porque é Ele o Evangelho 
de Deus, é Ele a Misericórdia de Deus, é Ele a libertação de Deus, é Ele quem se fez 
pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. O texto de Isaías, enriquecido com 
pequenos ajustes introduzidos por Jesus, indica que o anúncio messiânico do Reino 
de Deus que veio entre nós se destina de maneira preferencial aos marginalizados, 
aos prisioneiros, aos oprimidos.

Provavelmente no tempo de Jesus estas pessoas não estavam no centro da 
comunidade de fé. Podemos perguntar-nos: hoje, nas nossas comunidades paro-
quiais, nas associações, nos movimentos, somos fiéis ao programa de Cristo? A 
evangelização dos pobres, levar-lhes a boa nova, é a prioridade? Atenção: não se 
trata só de fazer assistência social, tão-pouco atividade política. Trata-se de oferecer 
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a força do Evangelho de Deus, que converte o coração, sara as feridas, transforma 
as relações humanas e sociais segundo a lógica do amor. Com efeito, os pobres estão 
no centro do Evangelho.

A Virgem Maria, Mãe dos evangelizadores, nos ajude a sentir fortemente a 
fome e a sede do Evangelho que existe no mundo, especialmente no coração e na 
carne dos pobres. E conceda a cada um de nós e a cada comunidade cristã de teste-
munhar concretamente a misericórdia, a grande misericórdia que Cristo nos doou.

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

Oração dos fiéis 
P. A Deus, cujas palavras são esperança e vida, roguemos confiantes.  
A. Ouvi-nos, ó Deus, nossa vida e salvação.
1. Para que a Igreja anuncie a Boa Nova da Salvação a todos com renovado vigor e 

com o testemunho da solicitude com os pobres, nós vos pedimos:
2. Para sermos comunidade eclesial missionária, que anuncia e testemunha a Boa 

Nova da Salvação, nós vos pedimos:
3. Para que nossa Diocese tenha o esforço de todos na execução de seu Plano de 

Ação Evangelizadora e na participação na fase diocesana da Assembleia do Síno-
do dos Bispos, nós vos pedimos:

4. Para que as pessoas em depressão, enlutadas, desempregadas ou em outra situa-
ção de sofrimento, mantenham a esperança em Vós e tenham a solidariedade dos 
irmãos e irmãs, nós vos pedimos: 

5. Para cultivarmos intenso apreço por vossa Palavra, lendo-a pessoalmente e aco-
lhendo-a na família e na comunidade, nós vos pedimos:

6. Para que os missionários, com a força do vosso Espírito, superem as dificuldades 
em sua missão, nós vos pedimos: 

7. ... 
P. Disponde, ó Deus, nossa mente e nosso coração para acolher com a devida aten-

ção vossa Palavra e praticá-la com fidelidade. Por Cristo, nosso Senhor!
A. Amém. 

 3. RITO DE OFERTA 
Anim.: Ofereçamos a Deus as atividades da animação bíblico-catequética em toda 

a Igreja.
A. (Nº 462) Ref. Sabes, Senhor, o que temos.... 
P. Ó Deus, acolhei com bondade os dons que vos apresentamos e confirmai 

nossa vida no vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, Pai e Criador, Senhor da História, nosso hino 

de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para 
ser nosso Salvador. 

A.  /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por sua 

vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida eterna.
A. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em 

sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) N. 
e todos os animadores das comunidades.

A. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José 

e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.
A. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias 

e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes 
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra

A. /:Bendito sejais, ó Pai Criador,/ Pai Santo e Senhor, bendito sejais!:/
D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 

dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no  Sacrário e coloca sobre o altar....) Confirmemos 

agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor, Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que quem recebe o seu Corpo tem a vida eterna. Eis o Cor-

deiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Na sua bondade infinita, Deus nos dá sua Palavra para indicar-nos o cami-

nho e o Pão da Eucaristia para termos a força de percorrê-lo. 
A. (Nº 481) 1. Caminhando vai teu povo que procura ...
P. OREMOS! Concedei-nos, Deus todo-poderoso, que, tendo recebido a graça de 

uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 
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D. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de 
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do 
mundo –/ diáconos, ministros e ministras da Diocese  / fase diocesana da Assem-
bleia do Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso) 
Anim. Conforme a primeira leitura deste domingo, o povo foi convidado a irradiar 

a alegria por ouvir a Palavra de Deus. Irradiemos a alegria de participar desta 
celebração. 

A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,/ pois disponível 
estou para seguir-te, Senhor!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos ilumine com a luz do seu Espírito para proclamar a Boa Nova aos po-

bres, libertar os presos, recuperar a alegria e a esperança aos tristes e desanimados. 
Abençoe-vos Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. 

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

Leituras da semana:
dia 24, 2ªf, S. Francisco de Sales: 2Sm 5,1-7.10; Sl 88(89); Mc 3,22-30; dia 25, 3ªf: 

Conversão de S. Paulo: At 22,3-16; ou At 9,1-22;  Sl 116(117); Mc 16,15-18 (envio 
missionário); dia 26, 4ªf, São Timóteo e São Tito: 2Tm 1,1-8 ou Tt 1, 1-5; Sl 95(96); 
Lc 10,1-9; dia 27, 5ªf., Sta. Ângela de Mérici: 2Sm 7,18-19.24-29; Sl 131(132); Mc 
4,21-25; dia 28, 6ªf, S. Tomás de Aquino: 2Sm 11,1- 10a.13-17; Sl 50(51). Mc 4,26-
34; dia 29, sáb.: 2Sm 12,1-7a.10-17; Sl 50(51); Mc 4,35-41; dia 30, dom., 4º do TC-
C: Jr 1,4-5.17-19; Sl 70(71);1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30 (Jesus e os Nazarenos).

Oração à Sagrada Família: Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplen-
dor do verdadeiro amor, confiantes, a Vós nos consagramos.

Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão 
e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.

Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violên-
cia, de fechamento e divisão; e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente 
consolado e curado.

Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do carácter 
sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus.

Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. 
(Papa Francisco, no final da exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia)
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 30.01.2022

 - Fidelidade na missão a exemplo de Cristo, Profeta rejeitado
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
   Sinodalidade: comunhão, participação, missão 
    Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br

1. ACOLHIDA          
A. (Nº 811) 1. Me chamaste para caminhar na vida ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, que nos ama desde o 

ventre materno, e de Cristo, o profeta que realiza a Escritura, es-
tejam convosco. 

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

A vida na liturgia
Anim.: A Palavra de Deus que nos reúne para a celebração litúrgica nos revela o 

amor de Deus e a missão que Ele confia a cada um de nós, desde antes de nosso 
nascimento. Agradecidos por sua misericórdia, peçamos-lhe a graça da fidelidade 
à missão recebida e a perseverança daqueles que são perseguidos por causa do seu 
testemunho profético.  

P. (... padres que assumem nova missão / quarta-feira, festa da Apresentação do Se-
nhor – Dia Mundial da Vida Consagrada / quinta-feira, dia de São Brás, invocado 
para proteção dos males da garganta). 

Pedido de perdão 
P. Na leitura e meditação da Sagrada Escritura, percebemos melhor quanto Deus nos 

ama e ao mesmo tempo em que nem sempre correspondemos ao que nos concede. 
Peçamos-lhe que seja clemente conosco e nos perdoe. 

(Nº 678) S. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade  de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas alturas e paz na ....
P. OREMOS. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o cora-

ção, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. PNSrJC. 
A. Amém. 

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA 
(Lecionário Dominical, 4º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 888-892)
Anim. Desde antes do nascimento, Deus chama cada pessoa à missão profética, que 

deve ser vivida com a firmeza e a força dos profetas e de Cristo, rejeitado em sua 
própria terra. 

1ª Leitura: Jr 1,4-5.17-19
L. Leitura do Livro do Profeta Jeremias. 

Salmo: Sl 70(71)
S. Minha boca anunciará todos os dias / vossas graças incontáveis, ó Senhor!
A. Minha boca anunciará todos os dias / vossas graças incontáveis, ó Senhor!
S. 1. - Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor:* que eu não seja envergonhado para 

sempre! - Porque sois justo, defendei-me e libertai-me!* Escutai a minha voz, 
vinde salvar-me!

2. - Sede uma rocha protetora para mim,* um abrigo bem seguro que me salve! = 
Porque sois a minha força e meu amparo,+ o meu refúgio, proteção e segurança!* 
Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. 

3. - Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança,* em vós confio desde a minha 
juventude! - Sois meu apoio desde antes que eu nascesse,* desde o seio maternal, 
o meu amparo.

4. - Minha boca anunciará todos os dias* vossa justiça e vossas graças incontáveis. 
- Vós me ensinastes desde a minha juventude,* e até hoje canto as vossas mara-
vilhas. 

2ª Leitura: 1Cor 12,31-13,13 
L. Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 

Evangelho: Lc 4,21-30
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Foi o Senhor, quem me mandou/ boas notícias anunciar; /ao pobre, a quem está 

no cativeiro,/ libertação eu vou proclamar!
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Como mensagem da Palavra de Deus desta celebração, temos as palavras do 

Papa Francisco na oração do Anjo do Senhor no dia 03 de fevereiro de 2019.
No domingo passado a liturgia propôs-nos o episódio da sinagoga de Nazaré, 

onde Jesus lê um trecho do profeta Isaías e no final revela que aquelas palavras se cum-
prem “hoje”, n’Ele. Jesus apresenta-se como aquele sobre o qual se pousou o Espírito 
do Senhor, o Espírito Santo que o consagrou e o enviou para cumprir a missão de salva-
ção a favor da humanidade. O Evangelho de hoje (cf. Lc 4, 21-30) é a continuação da-
quela narração e mostra-nos a admiração dos seus concidadãos ao ver que um habitante 
da sua aldeia, «o filho de José» (v. 22), pretende ser Cristo, o enviado do Pai.

Jesus, com a sua capacidade de penetrar as mentes e os corações, entende 
imediatamente o que pensam os seus conterrâneos. Eles julgam que, sendo Ele um 
deles, deve demonstrar esta sua estranha “pretensão” realizando milagres ali, em 
Nazaré, como fez nos povoados vizinhos (cf. v. 23). Mas Jesus não quer e não pode 
aceitar esta lógica, porque não corresponde ao plano de Deus: Deus quer a fé, eles 
querem os milagres, os sinais; Deus quer salvar todos, e eles desejam um Messias 
para a própria vantagem. E para explicar a lógica de Deus, Jesus cita o exemplo de 
dois grandes profetas antigos: Elias e Eliseu, que Deus tinha enviado para curar e 
salvar pessoas não judias, de outros povos, mas que tinham confiado na sua palavra.

Diante deste convite a abrir os seus corações à gratuidade e à universalidade 
da salvação, os cidadãos de Nazaré revoltam-se e chegam a assumir uma atitude 
agressiva, que degenera a tal ponto que «se levantaram e o lançaram fora da cidade; 
e conduziram-no até ao alto do monte [...] a fim de o precipitarem dali abaixo» (v. 
29). A admiração do primeiro instante transformou-se numa agressão, numa rebe-
lião contra Ele.

E este Evangelho mostra-nos que o ministério público de Jesus começa com 
uma rejeição e com uma ameaça de morte, de forma paradoxal exatamente por parte 
dos seus concidadãos. Vivendo a missão que lhe foi confiada pelo Pai, Jesus sabe 
bem que deve enfrentar o cansaço, a rejeição, a perseguição e a derrota. Um preço 
que, tanto ontem como hoje, a profecia autêntica é chamada a pagar. Mas a dura 
rejeição não desencoraja Jesus, nem impede o caminho e a fecundidade da sua ação 
profética. Ele vai em frente pela sua estrada (cf. v. 30), confiando no amor do Pai. 

Também hoje, o mundo tem necessidade de ver nos discípulos do Senhor 
profetas, ou seja, pessoas corajosas e perseverantes em responder à vocação cristã. 
Pessoas que seguem o “impulso” do Espírito Santo, que as envia para anunciar es-
perança e salvação aos pobres e aos excluídos; pessoas que seguem a lógica da fé 
e não do miraculismo; pessoas dedicadas ao serviço de todos, sem privilégios nem 
exclusões. Em poucas palavras: pessoas que se abrem a acolher em si mesmas a 
vontade do Pai e se comprometem a testemunhá-la fielmente aos outros.
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Oremos a Maria Santíssima, para podermos crescer e caminhar no mesmo 
ardor apostólico pelo Reino de Deus, que animou a missão de Jesus.

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

Oração dos fiéis
P. Confiando na infinita bondade de Deus para conosco, apresentemos-lhes nossos 

pedidos.
A. Ouvi-nos e atendei-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja seja firme e profética na defesa e promoção da vida, especial-

mente frente à contestação de forças contrárias, nós vos pedimos: 
2. Para que os enviados do Senhor não se deixem abater pelas adversidades na mis-

são, nós vos pedimos, Senhor:
3. Para que os religiosos e religiosas, lembrados de modo especial no Dia Mundial 

da Vida Consagrada, quarta-feira, testemunhem com alegria a fidelidade ao com-
promisso assumido, nós vos pedimos:

4. Para que a certeza do amor de Deus e a solidariedade dos irmãos e irmãs fortale-
çam os que enfrentam o desânimo e a depressão, nós vos pedimos: 

5. Pelos padres que assumem nova missão, a fim de que tenham a participação aco-
lhedora e ativa das pessoas às quais são enviados, nós vos pedimos:

6. Para que, pela intercessão de São Brás, sejamos livres dos males da garanta e use-
mos nossa voz para vos louvar e para o diálogo fraterno, nós vos pedimos: 

7. ...
P. Ó Deus, ajudai-nos a viver com alegria e fidelidade a missão que nos confiastes 

em vosso infinito amor. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA 
Anim.: No rito de oferta, coloquemos a fidelidade dos evangelizadores quem en-

frentam rejeição e perseguição em sua missão. 
A. (Nº 455 – omitindo a 3ª estrofe) 1. Ofertar nossa vida queremos .....
P. Para vos servir, ó Deus, vos apresentamos nossas atividades da semana; 

acolhei-as com bondade, renovando nossa disposição para os trabalhos de 
cada dia. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
E. Elevemos a Deus o nosso louvor.
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A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com 

que criastes o universo e porque sois bondoso e fiel, estendendo sobre todos os 
seres humanos a vossa infinita misericórdia.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa 

misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar 
a recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus pelo 

dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e solidária, 
com o Papa N. , nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de pastoral.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida 

de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os fa-

lecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no Sacrário e coloca sobre o altar....) Louvemos a 

Deus e roguemos com as mesmas palavras de Cristo: Pai nosso...
D. Como na Sinagoga de Nazaré, neste espaço sagrado de nossas celebrações, Jesus 

declara: Hoje se cumpre a Palavra da Escritura que acabais ouvir. Eis o Cordeiro 
de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Para vivermos tudo com amor, sem o qual nada tem valor, conforme o en-

sinamento de São Paulo na segunda leitura de hoje, Cristo nos dá seu Corpo, Pão 
descido do céu. 

A. (Nº 527) 1. Vejam, eu andei pelas vilas,/ apontei as saídas ....
P. OREMOS! Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedi-

mos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na 
verdadeira fé. 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 
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mundo –/ as famílias em maiores dificuldades  / fase diocesana da Assembleia do 
Sínodo dos Bispos /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim. Vivamos a missão da Palavra, mesmo que isto acarrete incompreensões e 

rejeição, como aconteceu com os profetas e com o próprio Cristo. 
A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor. Hoje quero 

confirmar, confirmar minha vocação.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua graça; vos dê saúde de alma e de corpo; vos faça amar a to-

dos como irmãos e servi-los com alegria e generosidade. E que vos abençoe Deus 
infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Anunciai a todos a Boa Notícia. Sede testemunhas do amor. Ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
A. (Nº 431) 1. Bendito e louvado seja o Pai, nosso Criador....

Leituras da semana:
dia 31, 2ªf, S. João Bosco: 2Sm 15,13-14.30;16,5-13a; Fevereiro: dia 1º, 3ªf: 2Sm 

18,9-10.14v.24-25a.30-19,3 Sl 85(86); Mc 5,21-43; dia 02, 4ªf, Apresentação do 
Senhor; Ml 3,1-4; Sl 23(24); Lc 2,22-40; dia 03, 5ªf., S. Brás – Sto Oscar: 1Rs 
2,1-4.10-12; 1Cr 29; Mc 6,7-13; dia 04, 6ªf: Eclo 47,2-13; Sl 17(18); Mc 6,14-29; 
dia 05, sáb., Sta. Águeda: 1Rs 3,4-13; Sl 118(119); Mc 6,30-34; dia 06, dom., 5º 
do TC-C: Is 6,1-2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 (Pesca abundante).

Lembrete:
No site da Diocese de Erexim, www.diocesedeerexim.org.br na aba “Acervo di-

gital” e nela, “hinário litúrgico”, estão os áudios dos cantos deste folheto do-
minical “Comunidade em Oração”, gravados pelo Pe. José Carlos Sala. É valioso 
recurso para as equipes de canto das comunidades. No site, também, este fo-
lheto, caderno das celebrações dominicais da Palavra de Deus, notícias diá-
rias, documentos, textos diversos, Jornal Comunicação Diocesana e outros...

“Avancemos, famílias; continuemos a caminhar! Aquilo que se nos promete é sempre 
mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não 

renunciemos a procurar a plenitude de amor e comunhão que nos foi prometida.” 
(Papa Francisco no final da Exortação Amoris Laetitia)
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, organismos eclesiais e out-
ras instituições católicas, em sintonia com instituições e organizações da socie-
dade civil, continuarão acompanhando as agendas socioambientais no Brasil, 
promovendo a dignidade da pessoa humana, o cuidado com a Casa Comum, no 
horizonte de uma Ecologia Integral.

Inspirados pela Mãe de Deus e nossa, discípula exemplar, acompanhare-
mos e exigiremos o cumprimento das deliberações da COP26, comprometidos 
com a justiça, dignidade e direitos aos povos e respeito à Casa Comum.

Brasília – DF, 10 de novembro de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente da CNBB
Cardeal Dom Cláudio Hummes - Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia – CNBB
Dom Sebastião Lima Duarte - Presidente da Comissão Episcopal Especial para a Eco-

logia Integral e Mineração – CNBB
Dom José Valdeci Santos Mendes -  Presidente da Comissão Episcopal para a Ação So-

ciotransformadora – CNBB,  Presidente do Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP)
Dom Erwin Kräutler - Presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil)
Dom Mário Antônio da Silva - Presidente da Cáritas Brasileira
Dom Roque Paloschi - Presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)
Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira - Presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
Fonte: CNBB Sul 1

Em nota, Comissão pela Ecologia Integral e Mineração 
cobra a investigação dos assassinatos na Terra Yanomami

A Comissão Especial pela Ecologia Inte-
gral e Mineração (CEEM), da Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), têm acom-
panhado com muita preocupação a situação dos 
conflitos que envolvem os povos indígenas bra-
sileiros e as mineradoras, que atuam através das 
pequenas, médias, grandes e garimpos de alta mecanização colocando em risco os 
territórios indígenas e os seus modos de vida.

Em nota divulgada nesta sexta-feira, 5 de novembro, a Comissão relem-
bra as duas mortes de indígenas isolados, ocorridas há aproximadamente dois 
meses e divulgadas no dia 2 de novembro pela Associação Huturukara (HAY). 
“O aumento das invasões cometidas por garimpeiros nas terras Yanomami, deix-
ou como resultado o contato com o povo isolado Moxihatëtëma, provocando 
estes assassinatos”, afirma em nota.



- 46 -

No texto, a Comissão defende, ainda, a demarcação dos territórios indí-
genas e repudia a política do governo federal, exigindo dos órgãos competentes 
(FUNAI, MPF e a PF) a investigação destes assassinatos com responsabilização 
dos culpados.

Íntegra da nota
É preciso combater a intolerância e a violência aos povos indígenas
Os povos nativos não são contra o progresso, embora tenham uma ideia 

diferente de progresso, frequentemente mais humanista que a da cultura moder-
na dos povos desenvolvidos. Não é uma cultura orientada para benefício daque-
les que detêm o poder, daqueles que precisam de criar uma espécie de paraíso 
sobre a terra. A intolerância e o desprezo perante as culturas populares indígenas 
são uma verdadeira forma de violência, própria dos especialistas em ética sem 
bondade que vivem julgando os outros. (Fratelli Tutti)

A Comissão Especial pela Ecologia Integral e Mineração, CEEM da 
CNBB, têm acompanhado com muita preocupação a situação dos conflitos que 
envolvem os povos indígenas brasileiros e as mineradoras, que atuam através 
das pequenas, médias, grandes e garimpos de alta mecanização colocando em 
risco os territórios indígenas e os seus modos de vida.

A exemplo desta situação, as duas mortes de indígenas isolados, ocorridas 
há aproximadamente dois meses e divulgadas no dia 02 de novembro (2021) pela 
Associação Huturukara (HAY) é fruto dessa constante violência estimulada pelo 
Presidente da República. O aumento das invasões cometidas por garimpeiros nas 
terras Yanomami, deixou como resultado o contato com o povo isolado Moxi-
hatëtëma, provocando estes assassinatos.

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), há registros de 114 povos 
isolados e mais de 300 povos indígenas em território brasileiro que possuem 
contato com a população externa a seus territórios. Essa diversidade de povos e 
territórios, precisa ser mantida, respeitada e ter seus territórios demarcados sem 
nenhuma influência econômica ou política de agentes externos. Defendemos 
essa política por ser a única capaz de garantir e reestabelecer a dívida histórica 
que o Estado brasileiro possui com estes povos.

Por isso, defendemos a demarcação dos territórios indígenas, repudiamos 
a política do governo federal e exigimos dos órgãos competentes (FUNAI, MPF 
e a PF) a investigação destes assassinatos com responsabilização dos culpados.

Como o Papa Francisco nos lembrou em mensagem aos movimentos pop-
ulares em outubro de 2021. “Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque 
serão saciados, felizes os que trabalham pela paz, porque serão chamados filhos 
de Deus” (Mt. 25).
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Brasília, 05 de novembro de 2021.
Dom Sebastião Duarte - Presidente da Comissão Especial pela Ecologia 

Integral e Mineração da CNBB
Dom Vicente Ferreira - Secretário Geral da Comissão Especial pela Eco-

logia Integral e Mineração da CNBB
Fonte: CNBB

Encontro «Religiões e Educação: Pacto Educativo Global»
Discurso Do Papa Francisco

Terça-feira, 5 de outubro de 2021
Queridos irmãos e irmãs!

Com alegria vos acolho nesta sig-
nificativa ocasião para promover um Pacto 
Educativo Global. Hoje, no Dia Mundial 
dos Professores instituído pela UNESCO, 
queremos como Representantes das Re-
ligiões manifestar a nossa proximidade e 
gratidão a todos os professores e, ao mes-
mo tempo, a nossa solicitude pela edu-
cação.

Há dois anos – no dia 12 de setembro de 2019 –, dirigi um apelo a todos 
aqueles que intervêm, por variados títulos, no campo da educação para «dialogar 
sobre o modo como estamos a construir o futuro do planeta e sobre a necessidade 
de investir os talentos de todos», porque «toda a mudança precisa duma camin-
hada educativa para fazer amadurecer uma nova solidariedade universal e uma 
sociedade mais acolhedora» (Mensagem para o lançamento do Pacto Educativo).

Com esta finalidade, promovi a iniciativa dum Pacto Educativo Global, 
«para reavivar o compromisso em prol e com as novas gerações, renovando 
a paixão por uma educação mais aberta e inclusiva, capaz de escuta paciente, 
diálogo construtivo e mútua compreensão», convidando todos a «unir esforços 
numa ampla aliança educativa para formar pessoas maduras, capazes de superar 
fragmentações e contrastes e reconstruir o tecido das relações em ordem a uma 
humanidade mais fraterna».

Se queremos um mundo mais fraterno, devemos educar as novas ger-
ações para «reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas independentemente da 
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sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita» (Carta 
enc. Fratelli tutti, 1). Este princípio fundamental – «conhece-te a ti mesmo» – 
orientou sempre a educação, mas é necessário não descurar outros princípios es-
senciais: «conhece o teu irmão», a fim de educar para o acolhimento do outro [cf. 
Carta enc. Fratelli tutti; Documento sobre A fraternidade humana (Abu Dhabi, 
04/II/2019)]; «conhece a criação», a fim de educar para o cuidado da casa co-
mum (cf. Carta enc. Laudato si’); e «conhece o Transcendente», a fim de educar 
para o grande mistério da vida. Temos a peito uma formação integral que se re-
sume no conhecer-se a si mesmo, ao próprio irmão, à criação e ao Transcenden-
te. Não podemos esconder às novas gerações as verdades que dão sentido à vida.

As religiões sempre tiveram uma relação estreita com a educação, acom-
panhando as atividades religiosas com as educativas, escolares e académicas. 
Como no passado, também hoje queremos, com a sabedoria e a humanidade das 
nossas tradições religiosas, ser estímulo para uma renovada ação educativa que 
possa fazer crescer no mundo a fraternidade universal.

Se no passado as diferenças nos puseram em contraposição, hoje vemos 
nelas a riqueza de caminhos diversos para chegar a Deus e educar as novas 
gerações para uma convivência pacífica no respeito mútuo. Por conseguinte a 
educação compromete-nos a não usar jamais o nome de Deus para justificar a 
violência e o ódio contra outras tradições religiosas, a condenar toda a forma de 
fanatismo e fundamentalismo, e a defender o direito de cada um escolher e agir 
segundo a própria consciência.

Se no passado, mesmo em nome da religião, se discriminaram as minorias 
étnicas, culturais, políticas e outras, hoje queremos ser defensores da identidade 
e dignidade de toda a pessoa e ensinar as novas gerações a acolherem a todos 
sem discriminações. Por conseguinte a educação compromete-nos a acolher o 
outro como ele é – não como eu quero que seja, mas como ele é - e sem julgar 
nem condenar ninguém.

Se no passado os direitos das mulheres, dos menores e dos mais frágeis 
nem sempre foram respeitados, hoje comprometemo-nos a defender com firme-
za tais direitos e a ensinar às novas gerações a serem voz dos que não têm voz. 
Por conseguinte a educação insta-nos a rejeitar e denunciar toda a violação da in-
tegridade física e moral de cada um. E a educação deve levar-nos a compreender 
que, na dignidade, o homem e a mulher são iguais: não haverá discriminações.

Se no passado toleramos a exploração e o saque da nossa casa comum, 
hoje, mais conscientes do nosso papel de guardiões da criação que nos foi confi-
ada por Deus, queremos ser voz da natureza que clama pela sua sobrevivência e 
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formar as novas gerações para um estilo de vida mais sóbrio e ecossustentável. 
Ontem impressionou-me o testemunho de um dos cientistas que falou no nos-
so encontro, dizendo: «Se as coisas estão assim, a minha neta, recém-nascida, 
dentro de 50 anos terá que habitar num mundo inabitável». Por conseguinte a 
educação compromete-nos a amar a nossa mãe-terra e a evitar o desperdício de 
alimentos e recursos, bem como a partilhar mais os bens que Deus nos deu para 
a vida de todos. Vem-me ao pensamento aquilo que dizia um sábio, não católico: 
«Deus perdoa sempre. Nós perdoamos umas vezes sim, outras não. A natureza 
nunca perdoa».

Hoje queremos declarar que as nossas tradições religiosas, que sempre 
foram protagonistas da alfabetização até ao ensino superior, reforçam a sua 
missão de educar cada pessoa na sua integralidade, isto é, cabeça, mãos, coração 
e alma. Que se pense aquilo que se sente e se faz; que se sinta aquilo que se pensa 
e se faz; que se faça aquilo que se sente e se pensa. A harmonia da integridade 
humana, isto é, toda a sua beleza desta harmonia.

Queridos irmãos e irmãs, agradeço-vos pela vossa participação e agradeço 
também a todos aqueles que, devido à pandemia, não puderam estar aqui pre-
sentes hoje. E agora convido-vos a um breve momento de silêncio para pedir a 
Deus que ilumine as nossas mentes, a fim de que o nosso diálogo seja frutuoso 
e nos possa ajudar a seguir com coragem os caminhos de novos horizontes ed-
ucativos.

Papa Francisco na conclusão de encontro                           
de oração pela paz e cultura em diálogo

CERIMÔNIA FINAL DO ENCONTRO DE ORAÇÃO PELA PAZ  OR-
GANIZADO PELA COMUNIDADE DE SANTO EGÍDIO RELIGIÕES E 
CULTURA EM DIÁLOGO: “POVOS IRMÃOS, TERRA FUTURA”  

DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
Praça do Coliseu, quinta-feira, 7 

de outubro de 2021
Queridos irmãos e irmãs!
Saúdo e agradeço a todos vós, Lí-

deres de Igrejas, Autoridades políticas e 
Representantes das grandes religiões mun-
diais. É bom estarmos aqui juntos, trazen-
do no coração – e ao coração de Roma – os 



- 50 -

rostos das pessoas que temos ao nosso cuidado. E sobretudo é importante rezar 
e partilhar, de forma clara e sincera, as preocupações com o presente e o futuro 
do nosso mundo. Nestes dias, reuniram-se muitos crentes, mostrando como a 
oração é aquela força humilde que dá paz e desarma os corações do ódio. Em 
vários encontros, foi expressa também a convicção de que é preciso mudar as 
relações entre os povos e as relações dos povos com a terra. Pois aqui hoje, jun-
tos, sonhamos povos irmãos e uma terra futura.

Povos irmãos: dizemo-lo, tendo como cenário o Coliseu. Este anfiteatro, 
num passado distante, foi lugar de brutais divertimentos de multidões: lutas en-
tre homens ou entre homens e feras. Um espetáculo fratricida, um jogo mortal 
feito com a vida de muitos. Mas ainda hoje se assiste à violência e à guerra, ao 
irmão que mata o irmão como se fosse um jogo visto à distância, indiferentes 
e convencidos de que nunca nos vai tocar a nós. O sofrimento dos outros não 
nos faz apressar o passo; nem sequer o dos mortos, dos migrantes, das crianças 
reféns das guerras, privadas duma infância despreocupada a brincar. Mas não 
se pode brincar com a vida dos povos e das crianças. Não se pode ficar indifer-
ente. Pelo contrário, é preciso criar empatia e reconhecer a humanidade comum 
a que pertencemos, com as suas canseiras, lutas e fragilidades. É preciso pen-
sar: «Tudo isto me toca! Poderia ter acontecido também aqui, também a mim». 
Hoje, na sociedade globalizada que faz espetáculo do sofrimento mas sem o 
sentir, precisamos de «construir compaixão»: sentir o outro, assumir os seus 
sofrimentos, reconhecer o seu rosto. Esta é a verdadeira coragem, a coragem da 
compaixão, que faz ultrapassar o não te rales, o não me diz respeito, o não é da 
minha competência. Para não deixar que a vida dos povos se reduza a um jogo 
entre poderosos. Não; a vida dos povos não é uma brincadeira; é um assunto 
sério e diz respeito a todos; não se pode deixar à mercê dos interesses de alguns 
ou prisioneira de paixões sectárias e nacionalistas.

É a guerra que brinca com a vida humana. É a violência, é o trágico e 
sempre prolífico comércio das armas, que muitas vezes se move na sombra, 
alimentado por subterrâneos rios de dinheiro. Quero reiterar que «a guerra é um 
fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota 
perante as forças do mal» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 261). Devemos 
deixar de a aceitar com aquele olhar neutral do noticiário e esforçar-nos por vê-la 
com os olhos dos povos. Há dois anos, em Abu Dhabi, juntamente com um queri-
do irmão aqui presente, o Grande Imã de Al-Azhar, invocamos a fraternidade hu-
mana em prol da paz, falando «em nome dos povos que perderam a segurança, 
a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas das destruições, das ruínas e 
das guerras» (Documento sobre A fraternidade humana em prol da paz mundial 
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e da convivência comum, 04/II/2019). Como representantes das religiões, somos 
chamados a não ceder às seduções do poder mundano, mas a fazer-nos voz de 
quem não têm voz, apoio dos atribulados, defensores dos oprimidos, das vítimas 
do ódio, descartadas pelos homens na terra, mas preciosas aos olhos d’Aquele 
que habita nos Céus. Hoje têm medo, porque em demasiadas partes do mundo, 
em vez de prevalecer o diálogo e a cooperação, ganha força o confronto militar 
como instrumento decisivo para se impor.

Por isso gostaria de renovar aqui a exortação que fiz em Abu Dhabi a 
propósito da tarefa inadiável que cabe às religiões «neste delicado momento 
histórico: desmilitarizar o coração do homem» (Discurso no Encontro Inter-re-
ligioso, 04/II/2019). É nossa responsabilidade, queridos irmãos e irmãs crentes, 
ajudar a erradicar dos corações o ódio e condenar toda a forma de violência. 
Com palavras claras, encorajemos a isto: depor as armas, reduzir as despesas 
militares para prover às carências humanitárias, converter os instrumentos de 
morte em instrumentos de vida. Que não sejam palavras vazias, mas pedidos 
insistentes que elevamos pelo bem dos nossos irmãos, contra a guerra e a morte, 
em nome d’Aquele que é paz e vida. Menos armas e mais comida, menos hipoc-
risia e mais transparência, mais vacinas distribuídas equitativamente e menos 
armas vendidas imprudentemente. Os tempos pedem para nos fazermos voz de 
tantos crentes, pessoas simples e desarmadas, cansadas da violência, a fim de 
que quantos detêm a responsabilidade pelo bem comum se empenhem não só a 
condenar guerras e terrorismo, mas a criar as condições para que não irrompam.

Para que os povos sejam irmãos, deve subir incessante ao céu a oração e 
não pode deixar de ressoar na terra uma palavra: paz. São João Paulo II sonhou 
um caminho comum dos crentes que partisse daquele acontecimento rumo ao 
futuro. Queridos amigos, estamos neste caminho, cada um com a própria identi-
dade religiosa, para cultivar a paz em nome de Deus, reconhecendo-nos irmãos. 
O Papa João Paulo indicou-nos esta tarefa, ao afirmar que «a paz aguarda os seus 
profetas. (…) A paz espera os seus construtores» (Discurso aos Representantes 
das Igrejas cristãs, das Comunidades Eclesiais e das Religiões Mundiais con-
gregadas em Assis, 27/X/1986). A alguns pareceu otimismo vazio. Mas, com o 
passar dos anos, cresceu a partilha e amadureceram histórias de diálogo entre 
mundos religiosos diferentes, que inspiraram percursos de paz. Este é o verda-
deiro caminho. Pode haver quem queira dividir e criar confrontos; nós acredita-
mos na importância de caminhar juntos pela paz: uns com os outros, nunca mais 
uns contra os outros.

Irmãos, irmãs, o nosso é um caminho que nos pede constantemente para 
purificar o coração. Francisco de Assis, ao mesmo tempo que pedia aos seus 
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para verem, nos outros, «irmãos porque criados pelo único Criador», fazia esta 
recomendação: «A paz que proclamais com a vossa boca, tende-a ainda mais 
abundante nos vossos corações» (Legenda dos três companheiros, XIV, 5: Fon-
tes Franciscanas, 1469). A paz não é, primariamente, um acordo a negociar nem 
um valor de que falar, mas principalmente uma atitude do coração. Nasce da 
justiça, cresce na fraternidade, vive de gratuidade. Impele-nos a «servir a ver-
dade e declarar, sem medos nem fingimentos, o mal quando é mal, até e especial-
mente quando é cometido por quem se professa seguidor do nosso próprio cre-
do» (Mensagem aos participantes no G20 Interfaith Forum 2021, 07/IX/2021). 
Em nome da paz, por favor, desativemos em cada tradição religiosa a tentação 
fundamentalista, toda e qualquer insinuação a fazer do irmão um inimigo. En-
quanto muitos se ocupam com antagonismos, com fações e jogos partidários, nós 
façamos ressoar aquele dito do Imã Ali: «As pessoas são de dois tipos: ou teus 
irmãos na fé ou teus semelhantes em humanidade». Não há outra subdivisão.

Povos irmãos, para sonhar a paz. Mas, hoje, o sonho da paz conjuga-se 
com outro: o sonho da terra futura. É o compromisso de cuidar da criação, da 
casa comum que deixaremos aos jovens. As religiões, cultivando uma atitude 
contemplativa e não predatória, são chamadas a ouvir os gemidos da mãe-ter-
ra, que sofre violência. O querido irmão, Patriarca Bartolomeu, aqui presente 
ajudou-nos a maturar a consciência de que «um crime contra a natureza é um 
crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus» (Discurso em Santa Bárba-
ra, 08/XI/1997, citado na Carta enc. Laudato si’, 8).

Volto a dizer aquilo que a pandemia nos fez ver, ou seja, que não po-
demos continuar sempre sãos num mundo doente. Nos últimos tempos, muitos 
adoeceram de esquecimento, esquecimento de Deus e dos irmãos. Isto levou 
a uma corrida desenfreada à autossuficiência individual, que descarrilou numa 
ganância insaciável, cujas cicatrizes trá-las a terra que pisamos, enquanto o ar 
que respiramos está cheio de substâncias tóxicas e pobre de solidariedade. As-
sim, derramamos sobre a criação a poluição do nosso coração. Neste clima dete-
riorado, consola pensar que as mesmas preocupações e o mesmo compromisso 
estejam amadurecendo e tornando-se património comum de muitas religiões. A 
oração e a ação podem endireitar o curso da história. Coragem, irmãos e irmãs! 
Temos diante dos nossos olhos uma visão, que é a mesma de muitos jovens e 
homens de boa vontade: a terra como casa comum, habitada por povos irmãos. 
Sim, sonhamos religiões irmãs e povos irmãos! Religiões irmãs, que ajudem po-
vos a ser irmãos em paz, guardiões reconciliados da casa comum que é a criação. 
Obrigado!
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Manifesto por ocasião                                         
da V Jornada Mundial dos Pobres

As organizações e entidades que estiveram à frente da realização, no Brasil, 
desde o dia 14 de setembro, das ações em torno da V Jornada Mundial dos Pobres, 
convocada pelo Papa Francisco, divulgaram, no dia 13 de novembro, um  manifesto 
no qual denunciam aspectos da realidade brasileira que agravam a situação em que 
vivem os empobrecidos e empobrecidas.

O manifesto 
foi produzido Comis-
são Episcopal Pasto-
ral para a Ação So-
ciotransformadora e 
Setor de Mobilidade 
Humana da CNBB 
em parceria com 
Pastorais Sociais e 
organismos da Igre-
ja: Semana Social 
Brasileira, Cáritas 

Brasileira, Pastoral Carcerária, Pastoral dos Povos de Rua, Pastoral Operária, 
Pastoral da Mulher Marginalizada, Serviço Pastoral dos Migrantes, Conferência 
dos Religiosos do Brasil, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Pascom Brasil, 
Conselho Pastoral dos Pescadores e Signis Brasil.

Nós, da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), das Pastorais Sociais e dos Or-
ganismos da Igreja no Brasil, em atenção ao chamado do papa Francisco para a cele-
bração do V Dia Mundial dos Pobres, vimos realizando, desde o dia 14 de setembro, 
a V Jornada Mundial dos Pobres, razão pela qual apresentamos este Manifesto. 

Denunciamos o cenário vergonhoso de descaso e de sofrimento dos pobres que se 
instaurou em no Brasil. Observamos o aumento exponencial de pessoas em situação de 
empobrecimento e o agravamento do que os especialistas chamam de “pobreza extrema”.

O motivo de nosso protesto é impulsionado pelo convite do papa Francisco, 
em sua mensagem para o V Dia Mundial dos Pobres, celebrado no dia 14 de novem-
bro deste ano, que nos convoca à reflexão: “Sempre tereis pobres entre vós” (Mc 14, 
7). O pobre sempre está entre nós, no entanto, não podemos nos conformar com a 
indiferença, naturalizar a pobreza e aceitar o desmonte de ações de proteção social 
aos empobrecidos que vêm ocorrendo no Brasil. Isso tudo, em nome de um poder 
econômico e de interesses políticos que causam morte.
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Potencializamos o clamor que vem dos territórios: dos povos originários e 
comunidades tradicionais, que sofrem os impactados pelas invasões e grilagens de 
suas terras, águas e florestas, destruindo suas vidas, culturas, ancestralidades e iden-
tidades. Além desses impactos econômicos e socioambientais, enfrentam a onda de 
violência no campo e os impactos do preconceito e do racismo. MC 14, 7

Reconhecemos nossa responsabilidade com o cuidado e a defesa da vida, es-
pecialmente dos mais pobres. Por isso, manifestamos nosso repúdio à condição de-
gradante a que é submetida essa parcela da sociedade, com a subtração dos direitos 
básicos como moradia, saúde, habitação e alimentação. Tal condição se soma à hu-
milhante marca de 15 milhões de pessoas desempregadas e de tantas outras jogadas 
na informalidade, desalentadas, em condições precárias e de subemprego.

Na questão da moradia, a população pobre não tem condições de pagar o 
aluguel e é, muitas vezes, submetida às ordens de despejo. Há uma legião de pes-
soas em situação de rua, à mercê do tráfico e da violência, como únicas formas de 
sobrevivência; há milhares de migrantes e refugiados em situação de alta vulnerabi-
lidade agravada pela pandemia; as cadeias públicas e presídios estão abarrotados de 
jovens, a maioria deles pobres, negros, periféricos e muitos indígenas trancafiados 
por um sistema carcerário que não diferencia homens e mulheres e não lhes garante 
condições mínimas de sobrevivência e possibilidade de reinserção social.

A pandemia, causada pela Covid-19, afetou todo o planeta, ceifando milhões 
de vidas, dentre as quais, mais de 610 mil em nosso país, deixando outras milhões 
de famílias enlutadas e milhares de órfãos. Estas viram seus entes queridos partirem 
precocemente por conta do descaso dos governantes brasileiros que deixaram preva-
lecer a ideologia perversa de um negacionismo que mata e deixa morrer.

Manifestamos nossa indignação, por entender que tal quadro não é fruto do 
acaso, mas fruto de opções governamentais alicerçadas no modelo econômico neo-
liberal, consequência perversa do capitalismo, que vem empurrando mais de 19 mi-
lhões de pessoas para a linha da miséria absoluta, somando-se a outros 100 milhões 
de brasileiros que estão em estado de insegurança alimentar.

O resultado visível são os flagrantes de pessoas em filas na busca por ossos 
de animais para se alimentarem ou à procura por comida em caminhões de lixo. São 
famílias inteiras nesta cena deprimente, na disputa pela sobrevivência, revelando 
uma triste e inconcebível crise humanitária.

Diante de tal quadro, reivindicamos que nossos governantes se sensibilizem, 
se comprometam e cumpram o que prevê a nossa Carta Magna, a Constituição Fe-
deral, quando estabelece os objetivos fundamentais da República Brasileira:

Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
Garantir o desenvolvimento nacional;
Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais.



- 55 -

O impacto da pandemia sobre a humanidade revela o quanto a vida é tênue e a 
sobrevivência de cada ser humano depende do esforço criativo de todas as pessoas. 
E, mais, deixa-nos uma severa lição: tudo está interligado e é urgente colocarmos 
em prática instrumentos e sistemas de equidade que garantam a preservação da vida 
e a sobrevivência de nossa Casa Comum, o planeta Terra.

Convocamos cristãs e cristãos, mulheres e homens de boa vontade, a exerce-
mos com firmeza e a fazermos um coro em uníssono denunciando estas injustiças e 
assumirmos, em nossas vidas, as recomendações do papa Francisco para que enfren-
temos e afirmemos corajosamente e com profetismo:

“Não à uma economia de exclusão”.
“Não à cultura descartável” (EG, n. 53).
“Não à globalização da indiferença” (EG, n. 54).
“Não à idolatria do dinheiro” (EG, n. 55).
“Não à especulação financeira” (EG, n. 56).
“Não ao dinheiro que domina ao invés de servir” (EG, n. 57).
“Não à desigualdade social que gera violência” (EG, n. 59).
Brasil, novembro de 2021
Dia Mundial dos Pobres

Colégio Marista Medianeira recebe resposta                                
de carta enviada ao Papa Francisco

 Conhecendo o livro “Querido Papa Francisco: o Papa responde às cartas de 
crianças do mundo todo”, alunos e professoras do primeiro ano do Ensino Funda-
mental do Colégio Marista Medianeira de Erechim enviaram carta ao Papa Francis-
co, em julho passado, assessorados pelo Pe. Cezar Menegat. Falaram de suas dúvi-
das e curiosidades, com algumas perguntas como: “De que forma o senhor consegue 
ajudar tantas pessoas? Como consegue estar sempre feliz? Você gosta das crianças? 
Qual é a sua comida preferida? Você cuida de nós?” 

No final de outubro, receberam resposta através de assessor do Papa, com a 
foto dele. Na carta, ele assegura que a correspondência, exprimindo carinho e ma-
nifestando bons propósitos de vida cristã no ideal de contribuir para o maior bem 
de quantos os rodeiam, chegou ao Papa, que ficou contente pelos bons sentimentos, 
generosos compromissos e a certeza de que amam Jesus e desejam caminhar com 
Ele durante toda a vida. Pede que rezem por ele e os confia a N. Sra. Aparecida e a 
São José. Envia-lhes sua bênção apostólica extensiva aos que lhes são caros.



Em todo o novo ano

DEUS nos dê sua PAZ!


