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da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

3ªf:

02,

4ªf:

Ml. 3,1-4; Sl 23(24); Hb 2,14-18; Lc 2,22-40 ou mais breve 2,22-32; Apresentação do Senhor

03,

5ªf:

1Rs 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10.11ab.11d-12a.12bcd (R.12b); Mc 6,7-13; São Brás, Santo 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;

06,

dom.:

Is 6,1-2a.3-8; Sl 137(138); 1Cor 15,1-11 ou mais breve: 1Cor 15,3-8.11; Lc 5,1-11; (Pesca abundante); 5º DTC-C

07,

2ªf:

1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56;

08,

3ªf:

1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-13;

2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Sl 85(86); Mc 5,21-43;

Santa Águeda,

São Jerônimo Emiliani; Santa Josefina Bakhita

09,

4ªf:

1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23;

10,

5ªf:

1Rs 11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30;

11,

6ªf:

1Rs 11,29-32.12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37;

12,

sáb,:

1Rs 12,26-32;13,33-34; Sl 105(106); Mc 8,1-10;

13

dom.:

Jr 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6(R. Sl 39,5a); 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26; (Bem-aventuranças);

14,

2ªf:

Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13;

15,

3ªf:

Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21;

16,

4ªf:

Tg 1,19-27; Sl 14(15); Mc 8,22-26;

17,

5ªf:

Tg 2,1-9; Sl 33(34); Mc 8,27-33;

18,

6ªf:

Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 8,34-9,1;

19,

sáb.:

Tg 3,1-10; Sl 11(12); Mc 9,2-13;

20,

dom.

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; Sl 102(103); 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; (Misericordiosos como o Pai). 7º DTC-C

21,

2ªf:

MFac.. Tg 3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-29;

22,

3ªf:

1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19;

Cátedra de São Pedro

23,

4ªf:

Tg 4,13-17; Sl 48(49); Mc 9,38-40;

São Policarpo

24,

5ªf:

Tg 5,1-6; Sl 48(49); Mc 9,41-50;

25,

6ªf:

Tg 5,9-12; Sl 102(103); Mc 10,1-12;

26,

sáb.:

Tg 5,13-20; Sl 140(141); Mc 10,13-16;

27,

dom.:

Eclo 27,5-8; Sl 91(92); 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45; (Jesus ensinando por parábolas);

28,

2ªf:

1Pd 1,3-9; Sl 110(111); Mc 10,17-27;

1º,

3ªf:

1Pd 1,10-16; Sl 97(98); Mc 10,28-31;

02,

4ªf:

Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum); Dia de Cinzas

03,

5ªf:

Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6(R.Sl 39,5a); Lc 9,22-25;

04,

6ªf:

Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15;

05,

sáb,:

Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32;

06,

dom.:

Dt 26,4-10; Sl 90(91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus)

Santa Escolástica
N. Sra. de Lourdes
6º DTC-C

S. Cirilo e S. Metódio

Os sete santos fundadores dos Servitas

São Pedro Damião

8º DTC-C
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1º D. Quar.

Logomarca do Sínodo 2023 lançada pelo Vaticano

(que está na capa deste livreto de celebrações)
Uma grande árvore majestosa, cheia de sabedoria e luz, atinge o céu. Sinal
de profunda vitalidade e esperança, exprime a cruz de Cristo. Traz a Eucaristia, que
brilha como o sol. Os ramos horizontais se abrem como mãos ou asas e sugerem, ao
mesmo tempo, o Espírito Santo. O povo de Deus não é estático: está em movimento,
em referência direta à etimologia da palavra sínodo, que significa “caminhar junto”.
As pessoas estão unidas pela mesma dinâmica e respiram da Árvore da Vida, a partir
da qual iniciam sua jornada. Essas 15 silhuetas resumem toda a nossa humanidade
em sua diversidade de situações de vida, gerações e origens. Este aspecto é reforçado pela multiplicidade de cores vivas que são, elas próprias, sinais de alegria. Não
há hierarquia entre essas pessoas que estão todas no mesmo nível: jovens, velhos,
homens, mulheres, adolescentes, crianças, leigos, religiosos, pais, casais, solteiros,
deficientes; o bispo e a freira não estão a frente deles, mas entre eles. Muito naturalmente, as crianças e depois os adolescentes abrem o caminho, referindo-se as
palavras de Jesus no Evangelho: “Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque
escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos ” (Mt
11,25) A linha de base horizontal: “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação
e missão” , vai da esquerda para a direita no sentido de uma marcha, sublinhando
e reforçando-a, terminando com o título “Sínodo 2021-2023”: o ponto culminante
que resume tudo.
Fonte: CNBB

Entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil
avaliam o Auxílio Brasil como “programa muito aquém
do estágio da pobreza no país”

As entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo Brasil publicaram na
manhã do dia 7 de dezembro uma Carta Aberta à sociedade brasileira, no jornal
Folha de São Paulo, no qual manifestam “perplexidade com a forma pela qual a
população mais pobre e vulnerável vem sendo tratada, quando as consequências da
pandemia assombram o Brasil”. A nota é intitulada “Em defesa dos mais pobres e
vulneráveis,
Em defesa dos mais pobres e vulneráveis
Nós, entidades signatárias do Pacto pela Vida e pelo
Brasil, historicamente comprometidas com a defesa do Estado
Democrático de Direito, os di-
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reitos humanos e a justiça social, acompanhamos com preocupação a multifacetada
crise que o país atravessa. Enlutados pelos mais de 615.000 mortos da COVID-19 e
solidários com seus familiares, manifestamos nossa perplexidade com a forma pela
qual a população mais pobre e vulnerável vem sendo tratada, quando as consequências da pandemia assombram o Brasil.
A crise sanitária escancarou um país injusto e desigual, com altos índices de
desemprego e insegurança alimentar. A Constituição Federal de 1988 prescreve, no
seu art. 6º, que são diretos sociais do povo brasileiro “a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Direitos
sociais não são favores de governos, mas deveres do Estado.
Quando o Brasil mais necessita de políticas públicas eficientes e equilibradas, assistimos à extinção pelo governo federal do Bolsa Família, programa testado,
aprovado e reconhecido nacional e internacionalmente como um dos maiores instrumentos de transferência de renda já implementados. Some-se a isso o fim do Auxílio
Emergencial, que foi essencial em tempos da pandemia.
Em 2020, este auxílio foi pago a 68,3 milhões de pessoas, segundo o Ministério da Cidadania. Em 2021 caiu para 39 milhões. Agora cria-se o Auxílio Brasil,
um programa de governo com fortes suspeitas de motivação eleitoreira, para atender
apenas 17 milhões de famílias. Depois de votada no Congresso Nacional, a MP do
Auxílio Brasil confirma a exclusão de pelo menos quatro milhões de famílias que
seriam elegíveis ao benefício, cujo atendimento ficará à mercê de haver ou não
espaço orçamentário. Seja como for, os patamares adotados estão muito aquém do
estágio atual da pobreza no país.
Nossa preocupação se agrava ao dar conta de que, para viabilizar o Auxílio
Brasil, manipula-se econômica e politicamente o dinheiro público. Primeiro, ao se
propor como fonte de sustentação do programa recursos vindos do não pagamento
de precatórios, dívidas que o Estado tem não só com estados ou municípios, mas
com pessoas. E, no jogo pela aprovação do novo auxílio, vêm à tona o estranho
relacionamento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sob a forma de um
“orçamento secreto”. Ou seja, de verbas públicas que, através de artifícios regimentais, são direcionadas a parlamentares “comprometidos com o governo”.
Diante desses fatos e do quadro social vigente, as entidades que subscrevem
esta carta assumem o compromisso de acompanhar as tratativas entre Congresso
Nacional e o Governo Federal, para que não se prejudique e ou se retarde a implementação de políticas públicas urgentes em favor dos mais vulneráveis, que não
podem ser deixados à margem como se fossem culpados da sua condição!
Conclamamos a sociedade civil a exigir do Congresso Nacional a criação de
um efetivo programa de transferência de renda, de proporções compatíveis com o
desemparo e a fome que hoje castigam expressiva parcela da população brasileira.
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continua na página 34

Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 06.02.2022

- O chamado de Cristo a participar de sua missão de salvar a todos
- 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 354) Ref. Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama
e nos envia a anunciá-lo nas “águas profundas” da nossa
realidade, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim. Reunidos neste espaço sagrado para celebrar a santidade de Deus em nossa
vida, somos convidados a retomar com prontidão o compromisso da missão de
evangelizar, numa “Igreja em saída”, como nos propõe o Papa Francisco.
(... Dia de oração pelas vocações e da partilha / posse de padres em novas funções
/ sexta-feira. 30º Dia Mundial do Doente...)
Pedido de perdão
P. Pela tentação do comodismo, por pouco espírito missionário ou por buscarmos
justificativa em nossas limitações, não atendemos prontamente aos apelos de
Deus. Confiando na sua infinita misericórdia, peçamos que nos perdoe.
- Senhor, que sois a plenitude da graça e da verdade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos fizestes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que viestes fazer de nós vosso povo santo, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus, fonte de toda santidade, ...
A. Amém.
Hino de louvor
(Nº 716/H) 1. Glória a Deus nos altos céus, paz na ...
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P. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor;

e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção.

PNSrJC.
A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 893-897).
Anim. Na celebração de seu louvor, Deus nos revela sua glória e nos dá força para
avançar com determinação e confiança na ampla missão a que nos chama.
A. (Nº 395) Que arda como brasa tua Palavra nos renova, esta chama que a
boca proclama!
1ª Leitura: Is 6,1-2a.3-8
Salmo: Sl 137(138)
S. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, / e ante o vosso templo vou prostrar-me.
A. Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, / e ante o vosso templo vou prostrarme.
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* porque ouvistes as palavras dos
meus lábios! - Perante os vossos anjos vou cantar-vos* e ante o vosso templo vou
prostrar-me.
2. - Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,* porque fizestes muito mais que
prometestes; - naquele dia em que gritei, vós me escutastes* e aumentastes o vigor
da minha alma.
3. - Os reis de toda a terra hão de louvar-vos,* quando ouvirem, ó Senhor, vossa
promessa. - Hão de cantar vossos caminhos e dirão:* “Como a glória do Senhor
é grandiosa!”
4. - Estendereis o vosso braço em meu auxílio* e havereis de me salvar com vossa
destra. - Completai em mim a obra começada;* ó Senhor, vossa bondade é para
sempre! - Eu vos peço: não deixeis inacabada* esta obra que fizeram vossas mãos!
2ª Leitura: 1Cor 15,1-11
Evangelho Lc 5,1-11
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. “Vinde após mim!” o Senhor lhes falou, “e vos farei pescadores de homens”.
A. Aleluia...

-6-

Mensagem da Palavra de Deus
Diante de um empreendimento novo, da solicitação por parte da comunidade
cristã ou de uma organização social a assumirmos uma função, normalmente,
experimentamos algum receio de não termos condições, de não estarmos preparados
e, por isso, algum medo de que não dê certo. Atualmente, apela-se muito para a falta
de tempo. Enfim, por uma razão ou outra, nossas comunidades têm dificuldades
em encontrar novos catequistas, novos ministros, novos integrantes das diversas
equipes de serviços e dos conselhos comunitários.
Há também outro aspecto: temos algumas rotinas diárias. Elas são necessárias,
mas o perigo está em fazer as coisas rotineiramente, sem criatividade, sem novas
iniciativas.
Há ainda outra realidade: Depois de algum tempo num trabalho ou de
diversas tentativas de superar algum problema pessoal, familiar ou comunitário
sem resultados satisfatórios, reais ou aparentes, vem a tentação de desistir, com a
sensação da perda de tempo, de energias e de recursos.
Pois diante destes e de outros aspectos semelhantes, a liturgia da Palavra de
Deus deste primeiro domingo de fevereiro nos traz um convite a confiar na graça de
Deus que supre nossas fraquezas e nossas deficiências. Deus conta com cada pessoa
para a sua obra, sem olhar seus conhecimentos, seu jeito, sua santidade, sua saúde,
seus recursos.
Na primeira leitura, o profeta Isaías revela como se sentiu chamado por Deus.
Foi num momento de grande contemplação, certamente durante uma solene liturgia
no templo, na proclamação do salmo 99, com a tríplice aclamação “santo, santo,
santo”. Diante da grandeza de Deus, ele se reconheceu indigno. Mas teve certeza
também de que Deus o purificava e então respondeu a Deus que precisava de alguém
para enviar: aqui estou, envia-me.
O evangelho nos mostra Jesus à margem do lago de Genesaré com grande
multidão querendo ouvi-lo. Subiu na barca de Simão Pedro e dela falou ao povo.
Depois pediu a Simão que avançasse para águas mais profundas e lançassem as
redes. Ele respondeu que havia pescado a noite inteira sem resultado, mas que em
vista do pedido tentaria novamente. As redes se encheram a ponto de se romperem.
Simão teve o mesmo sentimento de Isaías, declarando-se pecador e pedindo que
Jesus se afastasse dele. Os companheiros, Tiago e João, também ficaram espantados.
Mas Jesus disse a Simão Pedro: não tenhas medo, de hoje em diante será pescador
de homens.
Há grande simbologia na cena: o mar é o mundo, a barca é a Igreja, Simão
Pedro é quem, com os outros, deve conduzi-la, não ficando sempre na água rasa,
mas indo ao coração do mundo, ao coração das pessoas. Deve trabalhar com total
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confiança em Cristo e profunda humildade. Como a rede é lançada para todo tipo
de peixes, também o evangelho deve ser anunciado a todas as pessoas. A todos deve
anunciar o mistério de Cristo, ou como diz São Paulo na segunda leitura: o que ele
mesmo recebeu, a morte e a ressurreição de Cristo para a remissão dos pecados.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erechim
Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e
invisíveis./
S. Creio em um só Senhor,
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os
séculos/
S. Deus de Deus, luz da luz,
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao
Pai./
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
S. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou
pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./
S. Também por nós, por nós
A. foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao
terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus,
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para
julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim./
S. Creio no Espírito Santo,
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./ Professo um só batismo para a remissão
dos pecados./
S. E espero a ressurreição
T. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir!/
Amém! Amém!
Oração dos fiéis
P. A Deus, que nos revela seu projeto de amor e nos confia a missão de anunciá-lo a
todos, apresentemos nossa súplica confiante.
A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica.
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L. 1. Para que a Igreja esteja sempre “em saída” para realizar sua missão diante dos
desafios de nosso tempo, nós vos pedimos:
2. Para que todos, com a graça divina, sejamos zelosos na realização da missão a que
fomos chamados, nós vos pedimos:
3. Para que nossas celebrações litúrgicas proporcionem sempre profunda experiência
do mistério divino e nos revigorem na solidariedade com os mais necessitados,
nós vos pedimos:
4. Para que nunca faltem a confiança em Deus e a nossa solicitude aos doentes,
lembrados especialmente em seu dia mundial nesta sexta-feira, nós vos pedimos:
5. Para que as famílias fortaleçam sua união e sua fé pela oração constante, pela leitura
da Palavra de Deus e pela participação na celebração litúrgica da comunidade, nós
vos pedimos:
P. Pedindo a Deus que acolha estas preces e o pedido de cada um e cada uma,
rezemos a oração pelas vocações sacerdotais e religiosas:
A. “Senhor Jesus, que chamastes quem quisestes, chamai muitos de nós para
trabalhar para Vós, para trabalhar convosco. Vós que iluminastes com vossa
palavra aqueles que chamastes, iluminai-nos com o dom da fé em Vós. Vós
que os amparastes nas dificuldades, ajudai-nos a vencer as nossas dificuldades
dos jovens de hoje. E se chamardes algum de nossos jovens para se consagrar
totalmente a vós, que o vosso amor anime essa vocação desde o seu germinar
e a faça crescer, cada dia e perseverar. Assim seja.” (João Paulo II)
3. RITO DE OFERTA
Preparação das oferendas
Anim. Apresentamos a Deus tudo o que conseguimos realizar com sua graça.
A. (Nº 461-na sesgunda estrofe, seguir o que está no livro...) Ref. Quem disse que
não somos.....
P. Senhor nosso Deus, com vossa graça, realizamos ao longo da semana o que

agora vos apresentamos como nossa doação de gratidão e compromisso.
Aceitai nossos dons, por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
E. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. 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.
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A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
P. 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.
P. 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.
P. 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.
P. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os
falecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
P. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. (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...
P. Como na Sinagoga de Nazaré, neste espaço sagrado de nossas celebrações, Jesus
declara: Hoje se cumpre a Palavra da Escritura que ouvir. Eis o Cordeiro de Deus....
Anim.: Para avançarmos na missão, Cristo nos alimenta com o Pão do Céu.
A. (nº 524) 1. Tu vieste à margem do lago,/ ...
P. OREMOS! Ó Deus, vós quisestes que participássemos do Pão do Altar;

fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de
produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese,
do mundo –/ Dia de oração pelas vocações e da partilha / 30º Dia Mundial
do Doente, sexta-feira próixma / Padres com novas funções na Diocese / fase
diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Como Isaías no Templo de Jerusalém, em cada celebração em nosso espaço
sagrado, percebemos melhor a missão a que Deus nos envia.
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A. (Nº 843) Ref. Quero ser ﬁel a Deus respondendo à vocação, quero ser junto
do povo um irmão entre os irmãos!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para realizarmos a missão a que nos chama de lançar as redes nas águas
desafiadoras da realidade de hoje, abençoe-nos Deus benigno e fonte de amor, Pai,
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 07, 2ªf: 1Rs 8,1-7.9-13; Sl 131(132); Mc 6,53-56; dia 08, 3ªf, S. Jerônimo
Emiliani; Santa Josefina Bakhita: 1Rs 8,22-23.27-30; Sl 83(84); Mc 7,1-13; dia
09, 4ªf: 1Rs 10,1-10; Sl 36(37); Mc 7,14-23; dia 10, 5ªf, Santa Escolástica: 1Rs
11,4-13; Sl 105(106); Mc 7,24-30; dia 11, 6ªf, Nossa Senhora de Lourdes: 1Rs
11,29-32.12,19; Sl 80(81); Mc 7,31-37; dia 12, sáb.: 1Rs 12,26-32;13,33-34; Sl
105(106); Mc 8,1-10; dia 13 dom., 6º do TC-C: Jr 17,5-8; Sl 1,1-2.3.4.6; 1Cor
15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 (Bem-aventuranças).
Lembretes:
- Sexta-feira, 30º Dia Mundial do Doente – 19h, posse do Pe. Valter Girelli como
Pároco e apresentação do Pe. Edinaldo dos Santos Bruno como vigário par. da Par.
N. Sra. dos Navegantes, Campinas do Sul.
- Sábado, 18h30, posse do Pe. José Carlos Sala como reitor do Seminário e do
Santuário N. Sra. de Fátima, Erechim.
- Sábado e domingo, romaria de N. Sra. de Lurdes na Gruta, Par. S. Francisco de
Assis, Mariano Moro.
- Domingo – 6º DTC-C – 09h, posse do Pe. Paulo César Bernardi como Pároco da
Par. N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe.
Jesus faz superar derrotas e desilusões
.... O maior milagre feito por Jesus para Simão e os demais pescadores desiludidos
e cansados, não é tanto a rede cheia de peixes, quanto o fato de os ter ajudado
a não ser vítimas da desilusão e do desencorajamento, diante das derrotas.
Abriu-os para que se tornassem anunciadores e testemunhas da sua palavra e
do reino de Deus. E a resposta dos discípulos foi imediata e total: “Depois de
terem reconduzido os barcos para terra, deixaram tudo e seguiram-no”. (Papa
Francisco, oração do Angelus, 10/02/2019)
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Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 13.02.2022

- O caminho da verdadeira felicidade
- 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 382) Senhor, se tu me chamas, eu ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim. Vivendo na fé, encontramos em Deus o vigor de nossa vida e a força de
percorrermos o caminho da verdadeira felicidade, que é o do despojamento, da
justiça, da fidelidade.
P. (... a busca de todos pelo sentido e felicidade da vida / a experiência de sofrimento
de muitos por causa da doença, do desemprego, da situação familiar, da depressão
/ pessoas em férias e em cursos de formação cristã ...).
Pedido de perdão
P. Confiando em Deus e seguindo seus ensinamentos, podemos ser como árvores
perto de água corrente que dão frutos abundantes. Reconhecendo que nem sempre
colocamos nele a razão de nossa vida, peçamos seu perdão (pausa).
- Senhor, que proclamais felizes os que a vós se confiam, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que indicais a pobreza evangélica como caminho de vida plena, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que garantis a felicidade eterna a quem vos é fiel, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
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P. OREMOS. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e

retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 898-900)
Anim.: A pobreza evangélica possibilita a escolha do caminho da verdadeira
felicidade, diferente daquela que o mundo propõe.
1ª Leitura: Jr 17,5-8
Salmo: Sl 1
S. É feliz quem a Deus se confia!
A. É feliz quem a Deus se confia!
S. 1. - Feliz é todo aquele que não anda* conforme os conselhos dos perversos; - que
não entra no caminho dos malvados,* nem junto aos zombadores vai sentar-se; mas encontra seu prazer na lei de Deus* e a medita, dia e noite, sem cessar.
2. - Eis que ele é semelhante a uma árvore,* que à beira da torrente está plantada; =
ela sempre dá seus frutos a seu tempo,+ e jamais as suas folhas vão murchar.* Eis
que tudo o que ele faz vai prosperar.
3. = Mas bem outra é a sorte dos perversos.+ Ao contrário, são iguais à palha seca*
espalhada e dispersada pelo vento. - Pois Deus vigia o caminho dos eleitos,* mas
a estrada dos malvados leva à morte.
2ª Leitura: 1Cor 15,12.16-20
Evangelho: Lc 6,17.20-26
A. Aleluia, aleluia, aleluia.
L. Ficai muito alegres, saltai de alegria, pois, tendes um prêmio bem grande nos
céus. Ficai muito alegres, saltai de alegria, amém! Aleluia, Aleluia!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Não faz muito, o prêmio principal de umas das diversas loterias do Brasil
ficou acumulado num dos maiores valores da história. Paradoxalmente, na mesma
época aconteceu o assassinato do ganhador de um dos maiores prêmios da mesma loteria. Mas quando uma loteria vai acumulando seu prêmio principal, há um
aumento extraordinário de apostas. Muitos não resistem ao sonho de se tornarem
milionários de uma hora para outra. E à medida que o valor acumulado aumenta e
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o prazo das apostas vai se esgotando, cresce a expectativa por se saber quem será,
como se costuma dizer, o felizardo.
Ganhar na loteria é suficiente para alguém ser feliz? O que realmente dá sentido à nossa vida? Em que ou em quem devemos colocar nossas esperanças?
A Palavra de Deus deste domingo, o penúltimo antes da quaresma, nos revela
quem é feliz e quais os critérios para a verdadeira felicidade. Jeremias, na primeira leitura, proclama bendita ou feliz a pessoa que confia em Deus e maldita ou infeliz aquela
que confia apenas em si e se afasta do Senhor. A que coloca em Deus sua segurança é
como árvore plantada ao longo do rio: não morre à míngua na seca e sempre dá frutos.
O salmo também define quem é feliz: é aquele que não participa dos gozadores da vida.
São Paulo, na segunda leitura, define como feliz aquele que, a partir da ressurreição de Cristo da esperança de sua própria ressurreição, não coloca sua esperança
apenas nas coisas da vida presente.
No evangelho, Cristo proclama seus bem-aventurados os pobres, os famintos, os aflitos e os perseguidos. Em contraposição, faz dura advertência aos ricos,
aos fartos, aos satisfeitos, aos aplaudidos. É a passagem das bem-aventuranças na
versão de São Lucas. O evangelista registra que Jesus passou a noite em oração
na montanha. Depois desceu para a planície com os discípulos onde estava grande
multidão da Judéia, de Jerusalém, mas também de lugares estrangeiros como de
Tiro e Sidônia. O detalhe ressalta que o Reino de Deus, cujo núcleo central são as
bem-aventuranças, deve ser proclamado para todos os povos. No meio desta multidão de pobres e necessitados, Jesus levanta os olhos e, de forma direta, declara que
deles é o Reino de Deus. Da mesma forma direta, ele faz as duras admoestações aos
bem-estabelecidos.
Por que bem-aventurados uns e mal-aventurados outros?
Por causa dos critérios e valores pelos quais orientam suas vidas. Os bem-aventurados colocam sua segurança nas coisas que vêm de Deus, enquanto os mal-aventurados a colocam naquilo que possuem.
Mais importante mesmo é perguntar-nos em qual dos dois grupos cada um de
nós se situa. Os que escutavam Jesus que os olhava de frente, certamente, percebiam
como ele via a cada um. Ele está também diante de nós dirigindo-nos sua palavra
com firmeza. O que nos cabe mais: bem-aventurado você que escolheu o caminho
do desapego, da solidariedade, da justiça, da partilha... ou: ai de você que se contenta com o que possui sem se importar com os que passam necessidades. O que você
possui vai passar logo e você se sentirá frustrado.
Saudações a todos, com votos de boa semana.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erechim
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Eu sei em quem depositei minha confiança!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo;/
B. 2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado, morto e
sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,/
A. 3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde há de
vir a julgar/ os vivos e os mortos./
B. 4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/ na
remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém./
Oração dos fiéis
P. Imploremos o auxílio divino, sem o qual nossa vida perde o vigor e não dá frutos
abundantes para o bem de todos e para a glória de Deus.
A. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja anuncie com vigor e testemunho de despojamento a alegria
das bem-aventuranças, nós vos pedimos:
2. Para podermos percorrer sempre o caminho do serviço aos irmãos e irmãs, na
confiança total na graça divina, nós vos pedimos:
3. Para que os órgãos públicos e as organizações da sociedade civil garantam vida
digna para todos os pobres e excluídos, nós vos pedimos:
4. Para que os agentes de pastoral tenham especial solicitude com os que vivem
situação de angústia, desânimo e mesmo depressão, nós vos pedimos:
5. Para que as pastorais e obras sociais disponham sempre de recursos e agentes para
suas atividades de promoção humana, nós vos pedimos:
6. Para que o novo ano escolar seja de crescimento nos princípios fundamentais
da vida para professores, pais, alunos e funcionários dos estabelecimentos
educacionais, nós vos pedimos:
7. ...
P. Atendei, ó Deus, nossa súplica e concedei-nos continuamente a vossa graça para
sermos vigorosos na prática do bem. Por Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
Apresentação das oferendas
Anim. Agradecidos, apresentemos a Deus o que com sua graça podemos realizar.
A. (Nº 462) Ref. /: Saber, Senhor, o que temos...
P. Ó Deus, que nossa celebração nos purifique e renove, e seja fonte de eterna

recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de
elevar a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos
e filhas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a
conhecer toda a verdade e mostrar-nos o caminho da salvação.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Tendo anunciado o Reino por palavras e gestos de amor, aceitou ser pregado na
cruz para dar sua vida pela redenção da humanidade. Morrendo e ressuscitando,
abriu para todos a esperança da vida plena junto de vós na eternidade.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Caminhando na esperança, olhamos confiantes para a Virgem Maria que Ele nos
deu por Mãe, para São José, seu esposo e para todos os santos e santas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Ao elevar para vós nosso louvor, lembramos toda a Igreja, com o Papa N, o nosso
Bispo N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que
realizaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
P. Que nossos louvores e nossas súplicas sejam acolhidos por vós, ó Deus, pois as
manifestamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, nosso eterno mediador, que
vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Continuemos nossos louvores e nossas súplicas, recitando juntos a oração que o
Senhor nos ensinou.... (--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre
o altar....)
P. Jesus declarou a Pedro: De hoje em diante serás pescador de homens. Eis o
Cordeiro de Deus....
Anim. Com a força da Palavra e do Pão do Altar, do qual agora podemos participar,
seremos vigorosos como plantas regadas com água abundante para dar muitos
frutos de amor e justiça.
A. (Nº 618) Ref. Bem-aventurados os que têm um ...
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P. OREMOS. Ó Deus, que nos alimentastes com o Pão do céu, dai-nos desejar

sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – posse de novos párocos na Diocese / pessoas acamadas ou hospitalizadas,
desempregadas, em depressão... / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos
Bispos / ...)
RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: O caminho da felicidade verdadeira é o da convivência fraterna, da partilha
generosa na confiança absoluta em Deus.
A. (N º 522) Ref. /:Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe a
colheita, plantas para o irmão.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus faça frutificar em nós a sua graça e nos disponha para o progresso espiritual,
a fim de que, sustentados por Ele em nossas ações, produzamos muitos frutos de
justiça e de paz. E que nos Deus onipotente e compassivo, Pai e Filho e Espírito
Santo. A. Amém.
P. Proclamai ao mundo que só o Senhor é a plena segurança; ide em paz e o Senhor
vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no Centro Diocesano
de Pastoral e Administração.
- Terça-feira, início das aulas para os seminaristas da filosofia na Universidade de
Passo Fundo.
- Sexta-feira, 19h30, posse do Pe. Paulo Rogério Caovilla como Pároco da Paróquia
Santa Luzia, Atlântico, Erechim.
- Sábado, 19h, posse do Pe. Maximino Tiburski como Pároco da Paróquia São
Francisco de Assis, Mariano Moro.
Domingo, 7º do TC-C – 10h, crismas na igreja N. Sra. da Glória, Erval Grande.
Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, São Cirilo, monge e São Metódio: Tg 1,1-11; Sl 118(119); Mc 8,11-13;
dia 15, 3ªf: Tg 1,12-18; Sl 93(94); Mc 8,14-21; dia 16, 4ªf: Tg 1,19-27; Sl 14(15);
Mc 8,22-26; dia 17, 5ªf, os sete santos fundadores dos Servitas: Tg 2,1-9; Sl 33(34);
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Mc 8,27-33; dia 18, 6ªf: Tg 2,14-24.26; Sl 111(112); Mc 8,34-9,1; dia 19, sáb.: Tg
3,1-10; Sl 11(12); Mc 9,2-13; dia 20, dom., 7º do TC-C: 1Sm 26,2.7-9.12-13.2223; Sl 102(103); 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38; (Misericordiosos como o Pai).
Bem-aventuranças e advertências
O Evangelho de hoje (cf. Lc 6, 17.20-26) apresenta-nos as Bemaventuranças na versão de São Lucas. O texto articula-se em quatro bemaventuranças e quatro advertências, formuladas com a expressão “ai de vós”.
Com estas palavras, vigorosas e incisivas, Jesus abre os nossos olhos, faz-nos
ver com o seu olhar, além das aparências, da superfície, e ensina-nos a discernir
as situações com fé.
Jesus declara felizes os pobres, os famintos, os aflitos, os perseguidos; e
adverte quantos são ricos, se sentem fartos, riem e são aclamados pelo povo. A
razão desta paradoxal bem-aventurança consiste no fato de que Deus está próximo
daqueles que sofrem e intervém para os libertar da sua escravidão; Jesus vê isto, vê
a bem-aventurança além da realidade negativa. E do mesmo modo o “ai de vós”,
dirigido a quantos hoje estão bem, serve para “os despertar” do perigoso engano do
egoísmo e os abrir à lógica do amor, enquanto houver tempo para o fazer.
Portanto, a página do Evangelho hodierno convida-nos a refletir sobre o
sentido profundo de ter fé, que consiste em confiar-nos totalmente no Senhor.
Trata-se de abater os ídolos mundanos a fim de abrir o coração ao Deus vivo
e verdadeiro; só Ele pode dar à nossa existência aquela plenitude tão desejada
e difícil de alcançar. Irmãos e irmãs, de facto, são muitos, também nos nossos
dias, os que se propõem como dispensadores de felicidade: chegam e prometem
sucesso rápido, grandes lucros ao nosso alcance, soluções mágicas a qualquer
problema, e assim por diante. E é fácil, sem nos darmos conta, escorregar no
pecado contra o primeiro mandamento: isto é, a idolatria, substituir Deus com
um ídolo. Idolatria e ídolos parecem situações de outrora mas na realidade
são de todos os tempos! Também de hoje. Descrevem alguns comportamentos
contemporâneos melhor do que muitas análises sociológicas.(Papa Francisco,
oração do Ângelus, 17/02/2019)
“A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo
tempo, a necessidade natural do outro. Torna ainda mais nítida a nossa condição
de criaturas, experimentando de maneira evidente a nossa dependência de Deus.
De facto, quando estamos doentes, a incerteza, o temor e, por vezes, o pavor
impregnam a mente e o coração; encontramo-nos numa situação de impotência,
porque a saúde não depende das nossas capacidades nem do nosso afã” (cf.
Mt 6, 27). (Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial do Doente 2021)
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Celebração da Palavra de Deus
7º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 20.02.2022

- Amar sem medida e sem restrições como o Pai
- 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. (855) 1. A ti, meu povo, amado da aliança,/ se abre a
porta ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia do Pai, o infinito amor de Jesus Cristo,
que nos convida a perdoar sempre e a todos, e a comunhão
do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim. Na celebração da misericórdia divina, encontraremos o caminho para superar
o clima de animosidade e as forças da violência, da criminalidade, sendo sempre
e em todo lugar presença de perdão e de paz.
P. (... ordenação presbiteral do diácono Leonardo Silva Pereira Fávero no próximo
sábado, na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim /...).
Pedido de perdão
P. Pedindo-nos para sermos misericordiosos com todos como nosso Pai, “Cristo nos
apresenta um programa
de vida empenhativo e rico de alegria e paz”. Peçamos que nos perdoe pelas vezes
que não o vivemos e nos conceda assumir a misericórdia “como estilo de vida”.
- Senhor, que sois rico em misericórdia e nunca vos cansais de perdoar, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós
- Cristo, que sois o rosto da misericórdia do Pai, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que concedestes o perdão e garantistes o paraíso ao ladrão que pediu vossa
clemência na cruz, 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/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procurando conhecer
sempre o que é reto, realizemos a vossa vontade em nossas palavras e ações.
PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 7º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 901-904)
Anim. Assim como “o perdão de Deus para nossos pecados não conhece limites”,
nosso amor não pode excluir ninguém, pois só assim pensaremos e agiremos como
o Pai dos céus.
1ª leitura: 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23
L. Leitura do Primeiro Livro de Samuel.
Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado
de três mil homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Zif. Davi
e Abisai dirigiram-se de noite até ao acampamento, e encontraram Saul deitado e
dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão.
Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: “Deus entregou
hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não
será preciso repetir o golpe”. Mas Davi respondeu: “Não o mates! Pois quem
poderia estender a mão contra o ungido do Senhor, e ficar impune?” Então Davi
apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul, e foramse embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou,
pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi
atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um
grande espaço entre eles. E Davi disse: “Aqui está a lança do rei. Venha cá um
dos teus servos buscá-la! O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça
e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis
estender a minha mão contra o ungido do Senhor . - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo 102(103)
S. O Senhor é bondoso e compassivo.
A. O Senhor é bondoso e compassivo.
S. 1. - Bendize, ó minha alma ao Senhor,* e todo o meu ser, seu santo nome! Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* não te esqueças de nenhum de seus favores!
2. - Pois ele te perdoa toda culpa,* e cura toda a tua enfermidade; - da sepultura ele
salva a tua vida* e te cerca de carinho e compaixão.
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3. - O Senhor é indulgente, é favorável,* é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas,* nem nos pune em proporção às nossas
culpas.
4. - Quanto dista o nascente do poente,* tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos,* o Senhor tem compaixão dos que o
temem.
2ª leitura: 1Cor 15,45-49
Evangelho: 6,27-38
A. Aleluia...
L. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora, vos dou; que, também
vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Por causa do pecado, que afetou todos os aspectos da vida humana, são
constantes os desacordos, desentendimentos entre as pessoas; frequentemente,
as relações são marcadas pela mentira, pela falsidade, traição e assim ficam
estremecidas; são marcadas pela ofensa, pela calúnia, fraude, agressão que vão
aumentando a criminalidade; são impregnadas de injustiça, corrupção, impunidade
que estimulam a falta de honestidade e de transparência.
Como deve proceder o discípulo de Cristo?
Pelo evangelho deste domingo, deve proceder inspirado unicamente no amor
verdadeiro. Por isso não pode cultivar e menos ainda ter ódio, rejeição, sentimentos
de vingança contra quem quer que seja. Nada pois de recorrer à violência, de fazer
justiça pelas próprias mãos. Por extensão, nada de pena de morte. Não se pode
eliminar quem pratica o mal, mas se deve ajudá-lo a ser bom e a fazer o bem. Isto
não significa cair no passivismo e ignorar a maldade. Cristo mesmo denunciava o
legalismo e a falsidade dos fariseus e chamou Herodes de raposa. Mas eles os amava
e queria vê-los convertidos.
Jesus diz fortemente que devemos amar os inimigos, fazer bem aos que nos
odeiam, rezar por aqueles que nos caluniam. E insiste na misericórdia com todos,
em evitar qualquer tipo de julgamento e em fazer o bem sem esperar recompensa.
Tudo dentro da regra de ouro: fazer aos outros tudo o que queremos que eles nos
façam.
Jesus manda rezar pelos que nos caluniam. Por quê? Porque a oração desarma
nossa mente e nosso coração; nos coloca em sintonia com Deus que faz nascer o sol
sobre bons e maus, justos e injustos.
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E por que devemos proceder desta forma? Pela única razão de que Deus é
misericordioso e para sermos filhos dele. Conforme o salmo deste domingo, ele nos
perdoa toda culpa, cura toda nossa enfermidade, salva nossa vida e nos cerca de carinho
e compaixão. Ele é indulgente, favorável, paciente, bondoso e compassivo. Não nos
trata como exigem nossas faltas, nem nos castiga em proporção à nossa culpa.
Na primeira leitura, temos o exemplo da misericórdia de Davi. Ele era jovem,
muito estimado pelo povo que o queria rei em lugar de Saul. E Saul, contrariado
por isto, queria matar Davi. Perseguia-o com numeroso exército. Numa noite, Davi,
com seu sobrinho Abisai, entrou no acampamento de Saul, que estava dormindo
bem como seus soldados. O sobrinho, seguindo a lógica humana, queria matar Saul.
Davi não permitiu. Apenas tomou a lança e a bilha de água de Saul e saiu. Deixou
Saul envergonhado, fazendo-o dar-se conta de que não vivia a missão de rei, que é a
de fazer justiça, defender o pobre e o inocente e ele estava perseguindo o inocente.
Isto faz lembrar que cada pessoa é ungida do Senhor e por isto não podemos
atentar contra ela.
Davi foi capaz de superar a lógica da razão. Soube usar de misericórdia.
E há também a historieta de duas mulheres com problemas de relacionamento.
Uma delas vivia provocando a outra. Um dia teve a ideia de fazer um grande
desaforo à outra: mandar-lhe um presente provocante. Tomou uma caixa maior que
a de sapatos. Forrou com plástico, encheu de esterco, enrolou com o melhor papel de
presente que encontrou e enviou para a outra. Esta, ao abrir o pacote, não perdeu a
linha. Foi ao jardim, fez uma bela cova e plantou uma roseira. Na primavera, colheu
as primeiras rosas mais bonitas, fez um belo pacote e enviou para a mulher que a
provocava. Ao receber o pacote, a mulher ficou imaginando como a outra estaria se
vingando. Ficou envergonhada quando viu que eram rosas e um cartão dizendo que
eram botões colhidos da roseira que ela havia plantado com o adubo recebido dela....
Cultivemos a disposição de vivermos a misericórdia de Deus, confiantes para
pedir o perdão e generosos para dá-lo a quem, eventualmente o devamos. Assim,
estaremos “desinimizando” o mundo, estaremos aliviando as relações sociais...
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erechim
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha conﬁança!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo;/
B. 2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado,
morto e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,/
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A. 3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde
há de vir a julgar/ os vivos e os mortos./
B. 4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos
santos;/ na remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém./
Oração dos fiéis
P. A oração é grande meio para relações de harmonia e paz com os irmãos e irmãs.
Com o coração disposto a um amor gratuito a todos para superar qualquer discórdia
ou divisão, façamos nossas preces a Deus que nos quer fraternos e misericordiosos.
A. Senhor, vinde em nosso auxílio.
L. 1. Para que a Igreja, anunciando a misericórdia divina, promova o entendimento
entre os povos para chegarem à paz desejada, nós vos pedimos:
2. Para que a sociedade busque sempre a superação da violência e da criminalidade
pela força do diálogo e do perdão e não pela força das armas, nós vos pedimos:
3. Para resolvermos eventuais conflitos familiares e comunitários pela paciência e
compreensão, nós vos pedimos:.
4. Por todas as pessoas que fazem da não violência seu ideal de vida e seu princípio
de superação das discriminações de grupos e de conflitos sociais, nós vos pedimos:
5. Para sermos todos promotores do entendimento e nunca causa de discórdia e de
divisão, nós vos pedimos:
6. Pelo Diácono Leonardo Fávero a ser ordenado presbítero no próximo sábado para
que possa realizar frutuoso ministério em nossa Diocese, nós vos pedimos:
7. ...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque continuamente usais de misericórdia
conosco. Concedei-nos um coração generoso para podermos perdoar sempre e
cultivar relações pacíficas com todos os irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Ofereçamos a Deus todas as iniciativas e gestos de reconciliação que
reaproximam as pessoas com dificuldades de relacionamento entre si.
A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus / elevo meu coração, ...
P. Ao celebrar com reverência vossa bondade infinita, nós vos suplicamos, ó

Deus, que as atividades de nossa vida, oferecidas em vossa honra favoreçam
a nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
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A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho,
nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos
bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento
de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na
diversidade dos que formamos esta comunidade.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sempre
com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa
caminhada de fé.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que
formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada
pelo(s) padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe e
pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos
(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são
fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
P. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos
como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e
coloca sobre o altar...)
P. Pelas bem-aventuranças, Jesus nos indica o caminho da vida. Eis o Cordeiro de
Deus....
Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
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Anim.: Comungando do mesmo Pão da Vida, devemos viver na comunhão fraterna,
sendo presença de paz e de reconciliação onde quer que estejamos.
A. (Nº 832) Senhor, fazei de mim um instrumento de ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna,

cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo, nosso senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo – ordenação presbiteral do diácono Leonardo Fávero, no próximo sábado
em Erechim / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)
Anim. Devemos amar a todos como Deus ama a cada um de nós. Por isso, querer o
bem do outro sem levar em conta o que nos possa ter feito de mal.
A. (706). Quem ama, perdoa! Quem ama, perdoa!/ O perdão é prova, prova de
amor./ /:Quem perdoa, constrói a paz!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele esperam, nos enriqueça com seus dons, nos salve,
proteja e conduza, para que, livres de todo mal, perseveremos em seu amor. E que
nos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião da Coordenação Diocesana de Pastoral; 14h,
reunião do Conselho Presbiteral; 18h30, reunião do Conselho Econômico – as três
no Centro Diocesano.
- Terça-feira, início das aulas da teologia na Itepa Faculdades.
- Sábado, 16h, ordenação presbiteral do diácono Leonardo Silva Pereira Fávero, na
igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.
Leituras da semana:
dia 21, 2ªf, São Pedro Damião: Tg 3,13-18; Sl 18(19B); Mc 9,14-29; dia 22,
3ªf, Cátedra de São Pedro: 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19; dia 23, 4ªf, São
Policarpo: Tg 4,13-17; Sl 48(49); Mc 9,38-40; dia 24, 5ªf, Tg 5,1-6; Sl 48(49); Mc
9,41-50; dia 25, 6ªf, Tg 5,9-12; Sl 102(103); Mc 10,1-12; dia 26, sáb.: Tg 5,1320; Sl 140(141); Mc 10,13-16; dia 27, dom. 8º do TC-C: Eclo 27,5-8; Sl 91(92);
1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45; (Jesus ensinando por parábolas).
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Hino da Campanha da Fraternidade 2022
1.  É tarefa e missão da Igreja Boa Nova no amor proclamar, no diálogo com a
cultura para a vida florir, fecundar o que em redes se vai construir e a pessoa
humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras,
fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira que nos faz
nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira.
Ref. E quem fala com sabedoria é Aquele que ensina com amor, Sua vida em
total maestria é pra nós luz, caminho, vigor.
2. Educar é a atitude sublime que prepara a vida futura compreendendo o
presente, pensamos: ensinar é proposta segura para, enfim, destacar-se a
atitude dos que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos
traz em nós o sentido discreto: na harmonia com os seres viventes e no agir
o equilíbrio completo, consigamos também aprender e educar para o amor e
o afeto.
3. O caminho nos quer convertidos: mergulhar no mistério profundo para que
em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. conformados
em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança
atingir relações tão humanas, libertas, novos rumos em redes seremos gerações
solidárias e abertas na esperança de rostos surgirem assumindo missões tão
concretas.
4. E na casa comum que sonhamos onde habitam cuidado e respeito educar
é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos para o mundo poder
imitar quem na vida é o Mestre Perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar,
meditar, compreender para que aprendamos com o Cristo o caminho da cruz
percorrer e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver.
“A doença tem sempre um rosto, e até mais do que um: o rosto de todas
as pessoas doentes, mesmo daquelas que se sentem ignoradas, excluídas,
vítimas de injustiças sociais que lhes negam direitos essenciais (cf. Enc. Fratelli
tutti, 22). A atual pandemia colocou em evidência tantas insuficiências dos
sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes. Viu-se que,
aos idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso
aos cuidados médicos, ou não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das
opções políticas, do modo de administrar os recursos e do empenho de quantos
revestem funções de responsabilidade. O investimento de recursos nos cuidados
e assistência das pessoas doentes é uma prioridade ditada pelo princípio de que
a saúde é um bem comum primário.” (Papa Francisco, mensagem para o Dia
Mundial do Doente 2021)
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Celebração da Palavra de Deus
8º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 27.02.2022

- As palavras e as obras revelam as disposições de cada pessoa
- 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. (856) 1. Eis que venho com amor e alegria ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus sempre pronto a perdoar, o amor de Jesus
Cristo, rosto da misericórdia do Pai e a luz do Espírito Santo,
dado a nós para o perdão dos pecados, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
Anim. Em tempo de comunicação instantânea e por muitos meios, precisamos de
prudência no que comunicamos, discernimento em relação ao que ouvimos, vemos e lemos, bem como esforço permanente para evitar julgar os outros, condenando neles falhas que nós mesmos cometemos.
(... ordenação presbiteral do diácono Leonardo Fávero, neste sábado, na igreja N.
Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim / dias mais intensos do carnaval / 44ª Romaria da Terra em Ilópolis, Diocese de Santa Cruz do Sul, terça-feira / quarta-feira,
cinzas, início da quaresma e Campanha da Fraternidade - “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” ...).
Pedido de perdão
P. “Os homens, no seu juízo, limitam-se a ler a superfície, enquanto o Pai vê o íntimo. Não julgar nem condenar significa, positivamente, saber perceber o que há de
bom em cada pessoa e não permitir que venha a sofrer pelo nosso juízo parcial.”
Peçamos o perdão de Deus e a graça de perdoarmos como somos perdoados. (Pausa)
- Senhor, que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos quereis misericordiosos como o Pai do céu, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém.
Hino de louvor
(Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na terra ...
P. OREMOS. Fazei, ó Deus, que os acontecimentos deste mundo decorram na
paz que desejais, e vossa Igreja vos possa servir, alegre e tranquila. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 8º DTC-A, Paulinas-Paulus, p. 905-907)
Anim. A Palavra de Deus nos indica prudência e discernimento em relação ao que
se fala e coerência de vida para se progredir na obra do Senhor.
1ª Leitura: Eclo 27,5-8
Salmo (91(92)
S. Como é bom agradecermos ao Senhor.
A. Como é bom agradecermos ao Senhor.
S. 1. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo! Anunciar pela manhã tua bondade, e o vosso amor fiel, a noite inteira.
2. O justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedro que há no Líbano; na casa
do Senhor estão plantados, nos átrios de meu Deus florescerão.
3. Mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheios de seiva e de folhas verdejantes;
e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: meu Rochedo, não existe nele o mal!”
C. A vitória de Cristo sobre a morte nos mostra que nossos cansaços não são inúteis
e que vale a pena permanecer firmes na obra do Senhor.
2ª leitura: ICor 15,54-58
Evangelho: Lc 6,39-45
A. /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
Mensagem da Palavra de Deus
Nas repartições públicas, no banco, no comércio, conforme o que trata, a pessoa precisa apresentar seus documentos para ser identificada. Tratando-se da busca
de emprego, de abertura de crédito, de aluguel, deve apresentar referências...
Os documentos podem revelar quem a pessoa é, mas não o que ela é. E aí está
o perigo da primeira impressão, do julgamento precipitado. O que a pessoa é, com
suas virtudes e defeitos, ela revela na convivência, nas atividades. Em circunstâncias estimuladoras, desinibidoras, mesa de bar, campo de jogo, festa - carnaval..., a
pessoa manifesta aspectos de seu jeito de ser... A linguagem, as atitudes, as obras é
que revelam o coração, o interior de cada um.
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Este é um dos aspectos da Palavra de Deus deste domingo. A sabedoria do
Eclo, na primeira leitura, diz que a pessoa se revela por suas palavras e o Evangelho
que é pelas obras. Os frutos manifestam a bondade ou a maldade do coração, a verdade ou a mentira da palavra da pessoa.
Outro aspecto da Palavra de Deus neste domingo é a necessidade de produzirmos bons frutos, que revelem um coração voltado para o Senhor, empenhado
na construção do Reino. Que frutos deveríamos produzir? Aqueles que vêm sendo
indicados por Jesus no evangelho dos últimos domingos: a prática das bem-aventuranças, o amor aos inimigos, o dar sem pedir nem esperar nada em troca, o não julgar nem condenar os demais constituindo-nos em improvisados guias, moralizantes
censores e severos fiscais dos outros, sem ter convertido nosso próprio coração ou
ao menos, sem intentar uma conversão pessoal... A coerência, a firmeza constroem
a autoridade moral.
Por sinal, é comum se ouvir: a boca fala do que o coração está cheio; ou: falar
é fácil, importante é fazer... Por muita promessa não cumprida, por dizerem uma
coisa e fazerem outra, a maioria dos políticos já não tem credibilidade...
Duas conclusões, entre outras: fazer constante autocrítica e evitar julgamentos.
Autocrítica é a gente saber se avaliar, se revisar: a vida corresponde ao que se
diz? Como usamos a palavra? Sabemos evitar agressividade nas críticas, palavras
sempre venenosas em relação aos outros? Devemos buscar sempre mais a coerência
integral, a vida com bons frutos, confiantes nesta verdade: Deus não olha o que fomos e nem o que somos, mas o que nos esforçamos por ser.
Evitar o julgamento, pois ele cabe a Deus. Claro que temos o dever da correção fraterna; claro que os pais, os educadores precisam ajudar os filhos e educandos
a corrigirem possíveis falhas; evidente que há necessidade de avaliar para tomada de
decisões - como na escolha para o casamento... Como proceder? Com misericórdia,
como Deus Pai o faz. Também com o princípio de imitar o que vemos de bom nos
outros e de corrigir em nós o que vemos de errado nos outros...
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erechim
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, mas aumentai meu ardor,
minha fé!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em Jesus
Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo;/
B. 2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi cruciﬁcado,
morto e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,/
A. 3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde
há de vir a julgar/ os vivos e os mortos./
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B. 4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos santos;/ na remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém./
Oração dos fiéis
P. Roguemos a Deus que sempre acolhe a súplica dos seus filhos e filhas para que
renove nossa vida com a suavidade de seu Espírito, a fim de podermos produzir
frutos abundantes de amor e perdão.
A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para evitarmos todo tipo de julgamento e para que as autoridades judiciárias promulguem sentenças justas e objetivas segundo o espírito da lei, nós vos pedimos:
2. Para iniciarmos a quaresma, quarta-feira, com toda a disposição de preparar-nos
bem para a Páscoa, com a ajuda da Campanha da Fraternidade sobre Educação,
nós vos pedimos:
3. Pelo novo padre da Diocese, Leonardo Fávero, ordenado neste sábado em Erechim para que lhe concedais longo e frutuoso ministério sacerdotal, nós vos pedimos:
4. Para que não haja imprudência ou exagero nas diversões destes dias mais intensos
de carnaval, evitando assim consequências desagradáveis para as famílias, nós vos
pedimos:
5. Par que a Romaria da Terra, terça-feira, em Ilópolis, fortaleça as organizações dos
agricultores e confirme em todos a preservação da Casa Comum, nós vos pedimos:
6. Para que os estudantes e professores tenham um novo ano escolar proveitoso,
inspirados em Cristo que falava com amor e ensinava com sabedoria, nós vos
pedimos:
P. Em vossa bondade infinita, ó Deus, acolhei nossas súplicas, socorrei-nos em todas
as necessidades e concedei-nos a graça da convivência pacífica com todos. Por
Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Agradecidos a Deus, apresentemos-lhe as atividades dos trabalhadores urbanos e rurais.
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor, / venho te oferecer, ...
P. Ó Deus, que nos dais o que oferecemos, e aceitais nossa oferta como um

gesto de amor, fazei que os vossos dons, nossa única riqueza, frutifiquem
para nós em prêmio eterno. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-Vos porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o
caminho da salvação.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
P. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que
nos enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendizemos pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e
santas, cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com
o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre
frutuosa, com a força de vossa graça.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos
nossos falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória
eterna.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de
vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Recitemos o modelo de oração que o Senhor nos entregou: Pai nosso... (--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar...)
P. O Senhor nos exorta a sermos misericordiosos como o Pai celeste é misericordioso. Eis o Cordeiro de Deus...
Rito de Comunhão
(Pai nosso/Or. da paz/Fr. do pão)
Anim. Comungando do mesmo Pão da Vida, devemos cultivar sentimentos de misericórdia com todos e produzir muitos frutos de justiça.
(Nº 528) A. 1. Novamente nos unimos nesta ceia do perdão, ...
P. OREMOS. Tendo recebido o pão que nos salva, nós vos pedimos, ó Deus,

que este sacramento, alimentando-nos na terra, nos faça participar da vida
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
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mundo – novo padre da Diocese ordenado neste sábado em Erechim, Leonardo
Fávero estudantes e professores no início de novo ano escolar / fase diocesana
da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/compromisso)
Anim. Cultivando a autenticidade e a pureza de coração, nosso modo de pensar e de
agir será agradável a Deus.
A. (Nº 543) Ref. /:Ide pregar a paz de Cristo e o bem querer./ Ide anunciar que
ele nos ama.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Para serdes sempre puros de coração e retos no falar e no agir, abençoe-vos Deus
Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Hino da Campanha da Fraternidade 2022
1.  É tarefa e missão da Igreja Boa Nova no amor proclamar, no diálogo com
a cultura para a vida florir, fecundar o que em redes se vai construir e a pessoa humana formar. Quando o anseio do conhecimento ultrapassa barreiras,
fronteiras, se destaca o ensinamento oriundo da fé verdadeira que nos faz
nesta ação solidários para o bem, condição que é certeira.
Ref. E quem fala com sabedoria é Aquele que ensina com amor, Sua vida em
total maestria é pra nós luz, caminho, vigor.
2. Educar é a atitude sublime que prepara a vida futura compreendendo o presente, pensamos: ensinar é proposta segura para, enfim, destacar-se a atitude
dos que em Cristo são nova criatura. O convívio em níveis fraternos traz em
nós o sentido discreto: na harmonia com os seres viventes e no agir o equilíbrio completo, consigamos também aprender e educar para o amor e o afeto.
3. O caminho nos quer convertidos: mergulhar no mistério profundo para que
em sua Páscoa busquemos compaixão no cuidado com o mundo. conformados em Cristo seremos aprendizes do dom tão fecundo. Quando a plena mudança atingir relações tão humanas, libertas, novos rumos em redes seremos
gerações solidárias e abertas na esperança de rostos surgirem assumindo missões tão concretas.
4. E na casa comum que sonhamos onde habitam cuidado e respeito educar
é o verbo preciso a cumprir neste chão grandes feitos para o mundo poder
imitar quem na vida é o Mestre Perfeito. Pedagogicamente é preciso escutar,
meditar, compreender para que aprendamos com o Cristo o caminho da cruz
percorrer e na escola da sua existência o Evangelho seguir e viver.
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Lembretes:
- Quarta-feira – dia de cinzas – início da Campanha da Fraternidade – Fraternidade e
Educação – Fala com sabedoria, ensina com amor (Pr 31,26) – 20h, Dom Adimir,
missa na Catedral São José.
- Sexta-feira, encontro de formação da Pastoral da Criança (planejamento natural
da família).
- Domingo, – Primeiro da Quaresma.
Leituras da semana:
dia 28, 2ªf: 1Pd 1,3-9; Sl 110(111); Mc 10,17-27; dia 01, 3ªf: 1Pd 1,10-16; Sl 97(98);
Mc 10,28-31; dia 02, 4ªf, Quarta-feira de Cinzas: Jl 2,12-18; Sl 50(51); 2Cor 5,206,2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum); dia 03, 5ªf: Dt 30,15-20; Sl
1,1-2.3.4 e 6(R.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 04, 6ªf: Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,1415; dia 05, sáb,: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; dia 06, dom.: 1º da Quaresma:
Dt 26,4-10; Sl 90(91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus).
Objetivo da Campanha da Fraternidade 2022 – Fraternidade e Educação
– Geral: promover o diálogo a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé
cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário.
Específicos: - Analisar o contexto da educação na cultura atual, e seus desafios potencializados pela pandemia.
- Verificar o impacto das políticas públicas na educação.
- Identificar valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã em vista
de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus.
- Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de ensino.
- Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado
com a casa comum.
- Estimular a organização do serviço pastoral junto a escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino.
- Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, dos
mais pobres.
A proximidade (ao doente) é um bálsamo precioso, que dá apoio e
consolação a quem sofre na doença. Enquanto cristãos, vivemos uma tal
proximidade como expressão do amor de Jesus Cristo, o bom Samaritano, que,
compadecido, Se fez próximo de todo o ser humano, ferido pelo pecado. Unidos
a Ele pela ação do Espírito Santo, somos chamados a ser misericordiosos como
o Pai e a amar, de modo especial, os irmãos doentes, frágeis e atribulados (cf.
Jo 13, 34-35). (Papa Francisco, mensagem para o Dia Mundial do Doente 2021)
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E que este programa esteja acompanhado do fortalecimento do SUS, sem o qual
muitos brasileiros não reagirão ao duro legado da Covid-19.
Brasília-DF, 1º de dezembro de 2021.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
Felipe Santa Cruz - Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB
José Carlos Dias - Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom
Paulo Evaristo Arns – Comissão Arns
Luiz Davidovich - Presidente da Academia Brasileira de Ciências – ABC
Paulo Jeronimo de Sousa - Presidente da Associação Brasileira de Imprensa –
ABI
Renato Janine Ribeiro - Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência – SBPC
Fonte: CNBB

Assembleia Eclesial da Igreja da América Latina e do Caribe
“Todos somos discípulos missionários em saída”

Mensagem para o Povo da América Latina e do Caribe

Nós, membros da Assembleia Eclesial, estivemos reunimos virtualmente e pessoalmente,
na sede da Conferência Episcopal Mexicana, de
21 a 28 de novembro de 2021, sob o olhar amoroso de Nossa Senhora de Guadalupe, e queremos
cumprimentar o Povo de Deus a caminho, os homens e mulheres da nossa amada América Latina
e do Caribe.
Estamos unidos pelo desejo de reviver o
espírito da V Conferência Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida em 2007, em sintonia com as Conferências
Gerais anteriores e tendo no horizonte o Jubileu
Guadalupense em 2031 e o Jubileu da Redenção
em 2033.
Confessamos que o Cristo Jesus Ressuscitado que nos convocou mais uma vez e, como
em Aparecida, nos fez reconhecer como discípulos missionários de seu Reino, nos envia para comunicar, por transbordamento de
júbilo, a alegria do encontro com Ele, para que possamos ter uma vida plena Nele
(cf. DAp 14). Assim, Jesus nos acompanha na tarefa empreendida para repensar
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e relançar a missão evangelizadora nas novas circunstâncias latino-americanas e
caribenhas. Uma tarefa que nos comprometeu a uma jornada de conversão que é
decididamente missionária, a fim de submeter tudo ao serviço do estabelecimento
do Reino da Vida (cf. DAp 366). Propósito este em que avançamos e que requer
maior responsabilidade pastoral. Sonho profético ao qual o Senhor hoje confirma e
nos encoraja a viver caminhando juntos, guiados por seu Santo Espírito.
Com grande alegria vivemos essa Assembleia como uma verdadeira experiência de sinodalidade, em escuta mútua e no discernimento comunitário do que
o Espírito Santo quer dizer à sua Igreja. Caminhamos juntos, reconhecendo nossa
diversidade poliédrica, mas acima de tudo, reconhecendo o que nos une, e nesse
diálogo, nossos corações como discípulos se voltaram para as realidades que o continente está vivenciando, em suas dores e esperanças.
Constatamos e denunciamos a dor dos mais pobres e vulneráveis que enfrentam o flagelo da miséria e da injustiça. Sofremos com o grito da destruição do lar
comum e da “cultura do descartável”, que afeta especialmente mulheres, migrantes e
refugiados, idosos, povos indígenas e afrodescendentes. Sofremos com o impacto e
as consequências da pandemia, que aumenta ainda mais a igualdade social, comprometendo inclusive a segurança alimentar de grande parte da nossa população. Fere o
grito daqueles que sofrem por causa do clericalismo e do autoritarismo nas relações,
o que leva à exclusão dos leigos, especialmente das mulheres nos casos de discernimento e tomada de decisão na missão da Igreja, constituindo um grande obstáculo à
sinodalidade. Também estamos preocupados com a falta de profetismo e com a falta
de empenho em uma verdadeira solidariedade com os mais pobres e vulneráveis.
Por outro lado, estamos cheios de esperança pela presença dos sinais do Reino
de Deus, que nos levam a novos caminhos para a escuta e o discernimento. O caminho Sinodal é um espaço significativo de encontro e abertura para a transformação
de estruturas eclesiais e sociais que possibilitam renovar o impulso missionário e a
proximidade com os mais pobres e excluídos. Vemos com esperança a Vida Religiosa; mulheres e homens que vivem contra a maré e testemunham a boa nova do
Evangelho, bem como a experiência da piedade popular em nossos povos.
Essa Assembleia é um kairós, um momento propício para a escuta e discernimento que nos conecta de forma renovada com as orientações pastorais de Aparecida e com o magistério do Papa Francisco, e nos impele a abrir novos caminhos
missionários para as periferias geográficas e existenciais e para lugares próprios de
uma Igreja em saída.
Quais são, então, esses desafios e orientações pastorais que Deus nos chama a
assumir com maior urgência? A voz do Espírito Santo ressoou em meio ao diálogo
e ao discernimento, apontando-nos vários horizontes que inspiram nossa esperança
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eclesial: a necessidade de trabalhar para um encontro renovado de todos com Jesus
Cristo encarnado na realidade do continente; acompanhar e promover o protagonismo dos jovens; atenção adequada às vítimas de abusos ocorridos em contextos
eclesiais e comprometimento com a sua prevenção; a promoção da participação
ativa das mulheres nos ministérios e em espaços de discernimento e decisão eclesial.
A promoção da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural; a formação na sinodalidade para erradicar o clericalismo; a promoção da participação dos
leigos em espaços de transformação cultural, política, social e eclesial; a escuta e o
acompanhamento do clamor dos pobres, excluídos e descartados. A renovação dos
programas de formação nos seminários para que assumam a ecologia integral, o valor dos povos indígenas, a inculturação e a interculturalidade, e o pensamento social
da Igreja como temas necessários, e tudo o que contribui para a formação adequada
da sinodalidade. Renovar à luz da Palavra de Deus e do Vaticano II nosso conceito
e experiência do Povo de Deus; reafirmar e dar prioridade à experiência dos sonhos
da Querida Amazônia; e acompanhar povos indígenas e afrodescendentes na defesa
da vida, da terra e de suas culturas.
Com grande gratidão e alegria reafirmamos nessa Assembleia Eclesial que o
caminho para viver a conversão pastoral discernida em Aparecida é o da sinodalidade. A Igreja é sinodal em si mesma, a sinodalidade pertence à sua essência; portanto, não é uma moda passageira ou um lema vazio. Com a sinodalidade estamos
aprendendo a caminhar juntos como a Igreja do Povo de Deus, envolvendo todos
sem exclusão, na tarefa de comunicar a todos a alegria do Evangelho, como discípulos missionários em saída. O transbordar do poder criativo do Espírito Santo nos
convida a continuar discernindo e promovendo os frutos deste evento eclesial sem
precedentes para as nossas Igrejas e comunidades locais que peregrinam na América
Latina e no Caribe. Comprometemo-nos a continuar no caminho que o Senhor nos
aponta, aprendendo e criando as mediações adequadas para gerar as transformações
necessárias nas mentalidades, relacionamentos, práticas e estruturas eclesiais (cf.
DSD 30).
O itinerário pastoral que temos a nossa frente nos guiará no processo de conversão missionária e sinodal. Agradecemos ao Senhor da Vida e a todas as pessoas
que tornaram possível a realização dessa Assembleia e as colocamos sob a proteção
da Virgem de Guadalupe que acompanha com sua ternura como mãe a caminhada da
Igreja neste continente. Confiamos a ela os frutos deste evento eclesial, e pedimos
sua intercessão para que com coragem e criatividade possamos nos tornar a Igreja
em saída, sinodal e missionária que o Senhor espera de nós, porque somos todos
discípulos missionários em saída.
Dado na Cidade do México, 27 de novembro, do Ano do Senhor de 2021
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ENCONTRO DE ORAÇÃO E TESTEMUNHOS POR OCASIÃO
DO DIA MUNDIAL DOS POBRES EM ASSIS

Basílica de Santa Maria dos Anjos, sexta-feira, 12 de novembro de 2021
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO
Agradeço-vos por terdes aceitado o meu convite — fui o convidado! — para celebrar aqui em Assis,
cidade de São Francisco, o quinto
Dia Mundial do Pobre, que se comemora depois de amanhã. Foi uma
ideia que nasceu de vós, cresceu e já
chegámos à quinta edição. Assis não
é uma cidade como qualquer outra:
Assis tem o rosto de São Francisco.
Pensar que foi nestas ruas que ele viveu a sua juventude inquieta, que recebeu a chamada a viver o Evangelho à letra, é para nós uma lição fundamental. Claro que, de
certa forma, a sua santidade faz-nos estremecer, porque parece impossível imitá-lo.
Mas então, no momento em que recordamos certos períodos da sua vida, aqueles
“fioretti” que foram recolhidos para mostrar a beleza da sua vocação, sentimo-nos
atraídos por esta simplicidade de coração e simplicidade de vida: é a própria atração
de Cristo, do Evangelho. Estes são factos da vida que valem mais do que os sermões.
Gosto de recordar um, que expressa bem a personalidade do Pobrezinho (cf.
Fioretti , cap. 13: Fontes Franciscanas , 1841-1842). Ele e o irmão Masseo partiram
para a França, mas não tinham levado provisões com eles. A um certo ponto, tiveram
de começar a pedir a caridade. Francisco seguiu um caminho e o irmão Masseo outro.
Mas, como nos narram os Fioretti, Francisco era pequeno de estatura e aqueles que
não o conheciam consideravam-no um “mendigo”, enquanto que o irmão Masseo “era
um homem grande e bonito”. Foi assim que São Francisco mal conseguiu obter alguns
pedaços de pão velho e duro, enquanto o irmão Masseo obtinha bons pedaços de pão.
Quando os dois se reencontraram, sentaram-se no chão e colocaram o que
tinham recolhido sobre uma pedra. Ao ver os pedaços de pão recolhidos pelo frade,
Francisco disse: “Irmão Masseo, nós não somos dignos deste grande tesouro”. O
frade espantado respondeu: “Padre Francisco, como se pode falar de tesouro quando
há tanta pobreza e até faltam até as coisas necessárias?”. Francisco respondeu: “É
precisamente isto que considero um grande tesouro, pois não há nada, mas o que temos foi doado pela Providência que nos deu este pão”. Este é o ensinamento de São
Francisco: saber contentar-se com o pouco que temos e partilhá-lo com os outros.
Estamos aqui na Porciúncula, uma das pequenas igrejas que São Francisco pensou em restaurar, depois de Jesus lhe ter pedido para “reparar a sua casa”. Naquela
época, ele nunca teria pensado que o Senhor lhe pediria para dar a sua vida a fim de
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renovar não a igreja feita de pedras, mas de pessoas, de homens e mulheres que são
as pedras vivas da Igreja. E se estamos aqui hoje é precisamente para aprender com
o que São Francisco fez. Ele gostava de passar muito tempo nesta pequena igreja a
rezar . Ele recolhia-se aqui em silêncio e escutava o Senhor, o que Deus queria dele.
Também nós viemos aqui para isto: queremos pedir ao Senhor que ouça o nosso grito,
que ouça o nosso grito, e que venha em nosso auxílio. Não esqueçamos que a primeira
marginalização de que sofrem os pobres é a espiritual. Por exemplo, muitas pessoas
e jovens encontram algum tempo para ajudar os pobres e levar-lhes comida e bebidas
quentes. Isto é muito bom e agradeço a Deus pela sua generosidade. Mas sobretudo
fico feliz quando ouço que estes voluntários param para falar com as pessoas, e por
vezes rezam com elas... Assim, a nossa presença aqui, na Porciúncula, recorda-nos a
companhia do Senhor, que Ele nunca nos deixa sozinhos, Ele acompanha-nos sempre
em cada momento da nossa vida. O Senhor está hoje entre nós. Ele acompanha-nos,
na escuta, na oração e nos testemunhos dados: é Ele, connosco.
Há outro facto importante: aqui na Porciúncula São Francisco acolheu Santa
Clara, os primeiros frades, e muitos pobres que o procuravam. Com simplicidade
recebeu-os como irmãos e irmãs, partilhando tudo com eles. Esta é a expressão mais
evangélica que somos chamados a fazer nossa: o acolhimento . Acolher significa
abrir a porta, a porta da casa e a porta do coração, e permitir que aqueles que batem à
porta, entrem. E que se sinta à-vontade, não em sujeição, não, à-vontade, livre. Onde
existe um verdadeiro sentido de fraternidade, existe também a experiência sincera
de acolhimento. Onde, por outro lado, há medo do outro, desprezo pela sua vida,
então nasce a rejeição ou, pior ainda, a indiferença: olhar para o outro lado. Acolher
gera um sentido de comunidade; a rejeição, pelo contrário, fecha-se sobre o próprio
egoísmo. Madre Teresa, que fez da sua vida um serviço ao acolhimento, gostava de
dizer: “Qual é o melhor acolhimento? O sorriso”. O sorriso. Partilhar um sorriso
com alguém em necessidade é bom para ambos, para
mim e para o outro. Um sorriso é uma expressão de
simpatia, de ternura. E então o sorriso envolve-te, e
não te podes distanciar da pessoa a quem sorriste.
Agradeço-vos, porque viestes de tantos países
para viver esta experiência de encontro e de fé. Gostaria de dar graças a Deus que inspirou esta ideia do Dia
dos Pobres. Uma ideia nascida de uma forma bastante
estranha, numa sacristia. Estava prestes a celebrar a
Missa e um de vós — o seu nome é Étienne — conheceis? É um enfant terrible — Étienne deu-me a sugestão: “façamos o Dia dos
Pobres”. Saí e senti que o Espírito Santo, dentro, me estava a dizer para o fazer. Foi
assim que começou: pela coragem de um de vós de levar as coisas em frente. Agradeço-lhe pelo trabalho ao longo dos anos e pelo trabalho de tantos que o acompa-

- 38 -

nham. E gostaria de agradecer ao Cardeal [Barbarin] a sua presença: ele está entre os
pobres, também ele sofreu com dignidade a experiência da pobreza, do abandono,
da desconfiança. E defendeu-se com o silêncio e a oração. Obrigado, Cardeal Barbarin, pelo seu testemunho que edifica a Igreja. Estava a dizer que viemos para nos
encontrar: esta é a primeira coisa, irmos ao encontro um do outro de coração aberto
e mão estendida. Sabemos que cada um de nós precisa do outro, e que até a fraqueza, se experimentada em conjunto, pode tornar-se uma força que melhora o mundo.
Muitas vezes a presença dos pobres é vista com irritação e tolerada; outras, ouvimos dizer que são os pobres os responsáveis pela pobreza: mais um insulto! Para
não fazer um exame de consciência sério sobre as próprias ações, sobre a injustiça
de certas leis e medidas económicas, um exame de consciência sobre a hipocrisia
daqueles que querem enriquecer sem medida, descarregam a culpa nos mais fracos.
É tempo de os pobres terem novamente uma palavra a dizer , porque durante
demasiado tempo as suas exigências não foram ouvidas. É tempo de lhes abrir os
olhos e ver o estado de desigualdade em que vivem tantas famílias. É tempo de
arregaçar as mangas para restituir a dignidade através da criação de empregos . É
tempo de se voltar a escandalizar com a realidade de crianças famintas, escravizadas, náufragas, vítimas inocentes de todo o tipo de violência. É tempo de cessar
a violência contra as mulheres e de as mulheres serem respeitadas e não tratadas
como mercadoria. É tempo de quebrar o círculo da indiferença e descobrir a beleza
do encontro e do diálogo. Chegou a hora de nos encontrarmos. É o momento do
encontro. Se a humanidade, se nós, homens e mulheres, não aprendermos a encontrar-nos, estamos a caminhar para um fim muito triste.
Ouvi atentamente os vossos testemunhos, e agradeço-vos tudo o que demonstrastes com coragem e sinceridade . Coragem, porque quisestes partilhá-los com
todos nós, mesmo que façam parte da vossa vida pessoal; sinceridade, porque vos
mostrastes como sois e abristes os vossos corações com o desejo de serdes compreendidos. Há algumas coisas que me agradaram particularmente e que gostaria de
retomar de alguma forma, para as tornar ainda mais minhas e deixá-las assentar no
meu coração. Antes de mais, recebi um grande sentido de esperança . A vida nem
sempre foi amável convosco, de facto, mostrou-vos muitas vezes uma cara cruel. A
marginalização, o sofrimento da doença e da solidão, a falta de muitos meios necessários não vos impediu de olhar com os olhos cheios de gratidão para as pequenas
coisas que vos permitiram resistir.
Resistir . Esta é a segunda impressão que recebi e vem precisamente da esperança. O que significa resistir? Ter a força para continuar apesar de tudo, para
ir contra a corrente. A resistência não é uma ação passiva, pelo contrário, requer
coragem para empreender um novo caminho sabendo que dará frutos. Resistência
significa encontrar razões para não desistir perante as dificuldades, sabendo que
não as vivemos sozinhos mas juntos, e que só juntos as podemos superar. Resistir
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a qualquer tentação de desistir e cair na solidão ou tristeza. Resistir, agarrando-se à
pequena ou pouca riqueza que possamos ter. Penso na jovem do Afeganistão, com
a sua frase lapidária: o meu corpo está aqui, a minha alma está lá. Resistir com a
memória, hoje. Penso na mãe romena que falou no final: dor, esperança e nenhuma
saída, mas grande esperança nos seus filhos que a acompanham e lhe devolveram a
ternura que receberam dela.
Peçamos ao Senhor que nos ajude sempre a encontrar a serenidade e a alegria.
Aqui na Porciúncula, São Francisco ensina-nos a alegria que provém de olharmos
para aqueles que nos rodeiam como companheiros de viagem que nos compreendem
e apoiam, tal como somos para ele ou ela. Que este encontro abra os corações de
todos nós para nos colocarmos à disposição uns dos outros; abra os nossos corações
para fazer das nossas fraquezas uma força que nos ajude a continuar no caminho
da vida, para transformar a nossa pobreza numa riqueza a ser partilhada e assim
melhorar o mundo.
O Dia dos Pobres. Obrigado aos pobres que abrem o coração para nos darem
a sua riqueza e curarem o nosso coração ferido. Obrigado por esta coragem. Obrigado, Étienne, por teres sido dócil à inspiração do Espírito Santo. Obrigado por estes
anos de trabalho; e também pela “teimosia” de trazer o Papa a Assis! Obrigado!
Obrigado, Eminência, pelo apoio, pela ajuda a este movimento de Igreja — dizemos “movimento” porque se movem — e pelo testemunho. E obrigado a todos vós.
Levo-vos no meu coração. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim, pois
tenho as minhas pobrezas, e muitas! Obrigado!

Mensagem do Papa Francisco por ocasião da Jornada
Internacional das pessoas com deficiência – 25/11/2021

«Vós sois meus amigos» (Jo 15, 14)
Queridos irmãos e irmãs!
Por ocasião do vosso Dia Internacional, quero dirigir-me diretamente a vós que viveis uma condição
de deficiência qualquer, para dizer
que a Igreja vos ama e precisa de
cada um de vós para cumprir a sua
missão ao serviço do Evangelho.
Jesus, o amigo
Jesus é nosso amigo: foi Ele mesmo que o disse aos seus discípulos durante
a Última Ceia (cf. Jo 15, 14). As suas palavras chegam até nós e iluminam o mistério da nossa ligação com Ele e da nossa pertença à Igreja. «A amizade com Jesus é
indissolúvel. Nunca nos deixa, embora às vezes pareça calado. Quando precisamos
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d’Ele, deixa-Se encontrar por nós, e está ao nosso lado para onde quer que formos»
(Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 154). Nós, cristãos, recebemos um
dom: o acesso ao coração de Jesus e à amizade com Ele. É um privilégio que recebemos
sem o merecer e que se torna a nossa chamada: a nossa vocação é sermos amigos d’Ele.
Ter Jesus como amigo é a maior das consolações e pode fazer de cada um de
nós um discípulo agradecido, jubiloso e capaz de testemunhar que a própria fragilidade não é um obstáculo para viver e comunicar o Evangelho. Com efeito, a amizade confiante e pessoal com Jesus pode ser a chave espiritual para aceitar as limitações que todos experimentamos e viver em paz a nossa condição. Dela pode nascer
uma alegria que «enche o coração e a vida inteira» (Francisco, Exort. ap. Evangelii
gaudium, 1), pois a amizade com Jesus, como escreveu um grande exegeta, é «uma
centelha que ateia o incêndio do entusiasmo».[1]
A Igreja é a vossa casa
O Batismo torna cada um de nós membro de pleno direito da comunidade
eclesial e dá a cada um, sem exclusões nem discriminações, a possibilidade de exclamar: «Eu sou Igreja». De facto, a Igreja é a vossa casa. Nós, todos juntos, somos
Igreja, porque Jesus escolheu ser nosso amigo. Ela «não é uma comunidade de pessoas perfeitas – queremos aprendê-lo cada vez melhor no processo sinodal que iniciamos –, mas de discípulos a caminho, que seguem o Senhor porque se reconhecem
pecadores e necessitados do seu perdão» (Francisco, Catequese, na Audiência Geral
de 13/IV/2016). Neste povo, que avança por entre as vicissitudes da história guiado
pela Palavra de Deus, «todos são protagonistas, ninguém pode ser considerado um
mero figurante» (Francisco, Discurso aos fiéis da diocese de Roma, 18/IX/2021).
Por isso, também cada um de vós é chamado a oferecer a própria contribuição para o
percurso sinodal. Estou convencido de que, se este for verdadeiramente «um processo eclesial participado e inclusivo»[2], a comunidade
eclesial sairá realmente dele enriquecida.
Muitos de vós ainda hoje, infelizmente, «são
tratados como corpos estranhos à sociedade (…),
sentem que vivem sem pertença nem participação.
Ainda há tanto que [vos] impede de beneficiar da
plena cidadania» (Francisco, Carta enc. Fratelli
tutti, 98). A discriminação ainda está demasiado
presente em vários níveis da vida social; aquela
alimenta-se de preconceitos, da ignorância e duma
cultura que tem dificuldade em compreender o valor
inestimável de toda a pessoa: concretamente, o facto de continuar a considerar a
deficiência – que é o resultado da interação entre as barreiras sociais e as limitações
de cada um – como se fosse uma doença contribui para vos estigmatizar mantendo
segregada a vossa existência.
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No que diz respeito à vida da Igreja, «a pior discriminação (...) é a falta de
cuidado espiritual» (Evangelii gaudium, 200), que às vezes se manifestou na negação do acesso aos Sacramentos, experimentada infelizmente por alguns de vós. O
Magistério é muito claro nisto e, recentemente, o Diretório para a Catequese afirmou de forma explícita que «ninguém pode recusar os Sacramentos às pessoas com
deficiência» (n. 272). Face às discriminações, é precisamente a amizade de Jesus,
recebida por todos como um dom imerecido, que nos resgata e permite viver as diferenças como riqueza. Realmente Jesus não nos chama servos, mulheres e homens
de dignidade inferior, mas amigos: confidentes dignos de conhecer tudo o que Ele
recebeu do Pai (cf. Jo 15, 15).
No tempo da provação
A amizade de Jesus protege-nos no tempo da provação. Sei bem que a pandemia da Covid-19, da qual com dificuldade vamos saindo, teve e continua a ter
repercussões muito duras na vida de tantos de vós. Refiro-me, por exemplo, à necessidade de permanecer em casa por longos períodos, à dificuldade que muitos
estudantes com deficiência têm para aceder aos instrumentos de ensino à distância,
aos serviços às pessoas que estiveram longamente interrompidos em vários países,
e a muitos outros incómodos que cada de vós teve de enfrentar. Mas sobretudo penso em quantos de vós viveis dentro de estruturas residenciais e no sofrimento que
implicou a separação forçada dos vossos entes queridos. Nestes lugares, o vírus foi
muito violento e, apesar de toda a dedicação do pessoal, ceifou muitas vítimas. Sabei que o Papa e a Igreja estão particularmente próximos de vós, com afeto e ternura.
A Igreja está ao lado daqueles dentre vós que ainda estão a lutar contra o coronavírus; como sempre, ela reitera a necessidade de se cuidar de cada um, sem que
a condição de deficiência seja de obstáculo para o acesso aos melhores tratamentos
disponíveis. Neste sentido, algumas Conferências Episcopais, como a da Inglaterra
e País de Gales [3] e a dos Estados Unidos,[4] intervieram para pedir que se respeite o
direito de todos a serem tratados sem discriminação.
O Evangelho é para todos
Da amizade com o Senhor deriva também a nossa vocação. Ele escolheu-nos
para darmos muito fruto e para que o nosso fruto permaneça (cf. Jo 15, 16). Definindo-Se como a Videira verdadeira, quis que cada ramo pudesse, unido a Ele, dar
fruto. Sim, Jesus deseja que cheguemos à «felicidade para a qual fomos criados.
Quer-nos santos e espera que não nos resignemos com uma vida medíocre, superficial e indecisa» (Francisco, Exort. ap. Gaudete et exsultate, 1).
O Evangelho também é para ti. Dirigida a cada um, é uma Palavra que consola e, ao mesmo tempo, chama à conversão. O Concílio Vaticano II, ao falar da
vocação universal à santidade, ensina que «os cristãos de qualquer estado ou ordem
são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. (...) Para alcançar
esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que as
dá Cristo, a fim de que (...) se consagrem com toda a alma à glória do Senhor e ao
serviço do próximo» (Const. dogm. Lumen gentium, 40).
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Contam-nos os Evangelhos que, quando algumas pessoas com deficiência encontraram Jesus, a sua vida mudou profundamente e começaram a ser testemunhas
d’Ele. É o caso, por exemplo, do homem cego de nascença que, uma vez curado por
Jesus, afirma corajosamente diante de todos que Ele é um profeta (cf. Jo 9, 17); e
muitos outros proclamam, com alegria, aquilo que o Senhor fez por eles.
Sei que alguns de vós vivem condições de extrema fragilidade. Mas é precisamente a vós que me quero dirigir, talvez pedindo – onde for necessário – aos vossos
familiares ou a quem vos acompanha de mais perto que vos leiam estas minhas palavras ou transmitam este meu apelo: pedir-vos para rezar. O Senhor escuta atentamente a oração de quem confia n’Ele. E ninguém diga «eu não sei rezar», porque, como
diz o Apóstolo, «o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o
que havemos de pedir, para rezarmos como deve ser; mas o próprio Espírito intercede
por nós com gemidos inefáveis» (Rm 8, 26). Com efeito, nos Evangelhos, Jesus ouve
quem se Lhe dirige mesmo de forma aparentemente inadequada, talvez só com um
gesto (cf. Lc 8, 44) ou um grito (Mc 10, 46-48). Na oração, há uma missão acessível a
cada um e eu gostaria de a confiar de modo especial a vós. Não há ninguém tão frágil
que não possa rezar, adorar o Senhor, dar glória ao seu Nome santo e interceder pela
salvação do mundo. Diante de Deus Todo-Poderoso, descobrimo-nos todos iguais.
Queridos irmãos e irmãs, a vossa oração é mais urgente hoje do que nunca.
Santa Teresa d’Ávila escreveu que, «em tempos difíceis, são necessários amigos
fortes de Deus para sustentáculo dos fracos».[5] O tempo da pandemia mostrou-nos
claramente que a condição de vulnerabilidade é comum a todos: «demo-nos conta
de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados mas ao mesmo tempo importantes e necessários: todos chamados a remar juntos».[6] E o primeiro modo de
o fazer é precisamente rezar. Podemos fazê-lo todos; e ainda que tivéssemos, como
Moisés, necessidade dum sustentáculo (cf. Ex 17, 10-12), temos a certeza de que o
Senhor ouvirá a nossa súplica.
Desejo-vos todo o bem. Que o Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde.
Roma, São João de Latrão, 20 de novembro de 2021.
FRANCISCO
___________________________
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