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Leituras do mês de março 2022
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

dia 1º,

3ªf:

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

dia 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 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 9,14-15;

dia 05,

sáb.:

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

dia 06,

dom. :

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

dia 07,

2ªf:

Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46;

dia 08,

3ªf:

Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15;

S. João de Deus

dia 09,

4ªf:.

Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32;

Sta. Francisca Romana

dia 10,

5ªf:

Est 14,1.3-5.12.14; Sl 137(138); Mt 7,7-12;

dia 11,

6ªf:

Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26;

dia 12,

sáb.:

Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48;

dia 13,

Dom.:

Gn 15,5-12.17-18; Sl 26(27); Fl 3,17-4,1;ou Fl 3,20-4,1; Lc 9,28b-36 (Transfiguração);

dia 14,

2ªf:

Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38;

dia 15,

3ªf:

Is 1,10.16-20; Sl 49(50); Mt 23,1-12;

dia 16,

4ªf:

Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28;

dia 17,

5ªf:

Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31;

dia 18,

6ªf:

Gn 37,3-4.12-13a. 17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46;

Quarta-feira de Cinzas

1º D. Quar.
Stas. Perpétua e Felicidade

2º D.Quar.

S. Patrício
S. Cirilo de Jerusalém

dia 19,
sáb.:
2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16-18-21.24a ou Lc 2,41-51a; S. José, esposo da
Bem-aventurada Virgem Maria, Padroeiro da Igreja Universal
dia 20,

dom.:

Ex 3,1-8a.13-15; Sl 102(103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9; (Penitência);

dia 21,

2ªf:

2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30;

dia 22,

3ªf:

Dn 3,25.34-43; Sl 24(25); Mt 18,21-35;

dia 23,

4ªf

Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt 5,17-19;

dia 24,

5ªf:

Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23;

dia 25,

6ªf:

Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38;

dia 26,

sáb.:

Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14;

S. Turíbio de Mogrovejo

dia 27,

dom.:

Js 5,9a.10-12; Sl 33(34); 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32; (Filho Pródigo);

dia 28,

2ªf:

Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54;

dia 29,

3ªf:

Ez 47,1-9.12; Sl 45(46); Jo 5,1-16;

dia 30,

4ªf:

Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30;

dia 31,

5ªf:

Ex 32,7-14; Sl 105(106); Jo 5,31-47;

dia 1º,

6ªf:

Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30;

dia 02,

sáb.:

Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12(R/.2a); Jo 7,40-53;

dia 03,

dom.:

Is 43,16-21; Sl 125(126); Fl 3,8-14; Jo 8,1-11; (Mulher adúltera);
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3º D. Quar.

Anunciação do Senhor
4º D.Quar.

S. Francisco de Paula
5º D. Quar.

Objetivos 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.

Oração da Campanha da Fraternidade 2022

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a
graça de sermos educados pela Palavra que liberta e salva.
Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é
assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Fortaleceinos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em
família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades
e em todos os ambientes.
Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos
pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da
solidariedade e da paz.
Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.
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Oração a Nossa Senhora Educadora

Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu
filho Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o discernimento necessário
na busca do conhecimento.
Faze-nos compreender que somos transformados naquele que amamos,
aumentando assim as dimensões do nosso coração.
Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor,
sobretudo com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança
na vida de quem encontramos ao longo da vida.
Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada,
revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, a
verdadeira sabedoria. Amém.

Igreja Católica no Brasil realiza terceira
Campanha da Fraternidade sobre Educação

Criada pela CNBB em
dezembro de 1963 e realizada pela
primeira vez na quaresma de 1964,
a Campanha Fraternidade (CF),
com algumas edições ecumênicas,
se consolidou como precioso
meio de preparação para Páscoa,
de conscientização social e de
promoção da justiça, do diálogo e da comunhão fraterna, bem como de atividades
conjuntas com as Igrejas Cristãs abertas à intercomunhão.
A cada ano a CF aborda um aspecto da realidade no qual se deve priorizar
a vida fraterna. Seu tema, neste ano, é a Educação, com o lema “Fala com
sabedoria, ensina com amor” (cf Prov 31,26). Ela tem como objetivo 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. Seus objetivos
específicos são: 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,
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continua na página 43

Celebração da Palavra de Deus
Quarta-feira de Cinzas – 02.3.2022

- As práticas penitenciais que salvam e a forma de vivê-las
- Ano da família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
- CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 115) Ref. /:“Convertei-vos e crede ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de Deus Pai que nos dá este renovado tempo de reconciliação, o amor de Cristo que nos ensina a oração, a esmola e
o jejum, na força do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Recebendo cinzas em nossa fronte e aqui no Brasil também com a Campanha da Fraternidade, , com toda a Igreja, iniciamos a preparação para a Páscoa
deste ano, seguindo mais de perto a Cristo até o Calvário para com Ele celebrarmos a vitória sobre a morte e o pecado.
P. (... Quaresma, tempo de intensificar práticas fundamentais da vida cristã – oração,
jejum, esmola / Campanha da Fraternidade, um aspecto da vida no qual, a cada
ano, aprofundar a conversão quaresmal – Educação – “Fala com sabedoria, ensina
com amor” (Pr 31,26)
A. (Nº 120) /:Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em
sinal de conversão.:/
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de

jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate
contra o espírito do mal. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Semanal, quarta-feira de cinzas – C, Paulinas-Paulus, p. 153-156)
Anim. A Palavra de Deus nos aponta a prática penitencial a assumir e os males a
evitar no tempo quaresmal que hoje iniciamos rumo à Páscoa.
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1ª Leitura: Jl 2,12-18
Salmo: Sl 50(51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
A. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos.
S. 1. – Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor,
purificai-me! – Do meu pecado todo inteiro me lavai, * e apagai completamente
a minha culpa!
2. – Eu reconheço toda a minha iniquidade, *o meu pecado está sempre à minha
frente. – Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos
vossos olhos!
3. – Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido.
– Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo
Espírito!
4. – Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso!
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar e minha boca anunciará vosso louvor!
2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2
Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (nº 136) Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor!
L. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os corações como em Meriba!”
A. Honra, glória...
Mensagem da Palavra de Deus
Normalmente, tudo exige preparação. Quanto melhor preparada, mais gostosa
a comida. O preparo do chimarrão tem um ritual meticuloso.
Festas, encontros, comemorações exigem preparação. Com a quarta-feira de
cinzas, iniciamos a quaresma, preparação anual da Páscoa. Segundo nosso Papa
Bento XVI, na mensagem para a primeira quaresma de seu pontificado, ela “é o
tempo privilegiado da peregrinação interior até Àquele que é a fonte da misericórdia no caminho que leva à alegria da Páscoa”. O ponto de partida de sua mensagem é a passagem do Evangelho na qual Jesus, vendo as multidões, encheu-se de
compaixão. Convida a todos a terem o mesmo olhar compassivo de Cristo sobre a
humanidade e a buscarem o desenvolvimento que atenda não só as necessidades
materiais das pessoas, mas também as necessidades profundas do seu coração. Para
este desenvolvimento humano digno, a primeira contribuição que a Igreja oferece
não está em meios materiais nem em soluções técnicas, mas no anúncio da verdade
de Cristo que educa as consciências e ensina a autêntica dignidade da pessoa e do
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trabalho, promovendo a formação duma cultura que corresponda verdadeiramente a
todas as exigências do ser humano.
Iniciamos este tempo com o rito da imposição das cinzas. Nas culturas antigas
e atuais, as cinzas são símbolo da morte. Todos podem constatar que o corpo humano acaba num punhado de pó, de cinza.
Elas lembram ao natural a transitoriedade da vida. Tudo passa rápido. Um edifício imponente, mesmo que com estruturas de ferro, em poucas horas de incêndio,
vira um montão de ruínas, grande parte cinzas.
As cinzas também, especialmente na bíblia, eram usadas para expressar arrependimento, purificação, penitência, vida nova. Como na própria natureza: das
cinzas, pode surgir algo totalmente novo.
Acolher as cinzas na cabeça no dia de hoje é expressar atitude de pequenez, de
humildade e de compromisso diante de Deus. É expressar a disposição de assumir
o convite de Deus a progredir na conversão verdadeira, especialmente pela prática
dos exercícios quaresmais: oração, jejum e esmola.
Por estes exercícios, crescemos no domínio de nossa vontade e no aprimoramento de nossa inteligência, indispensáveis para o alargamento de nosso espírito.
Por estes exercícios fortalecemos nossa liberdade interior para resistir a todos os
apelos de busca de prazer desenfreado, de consumo sem limites que a sociedade nos
faz constantemente.
A quaresma nos convida a um tempo maior de silêncio interior para podermos
assumir um jeito de viver mais simples, uma forma de alimentação mais austera,
uma firmeza muito grande nas escolhas fundamentais da vida que devemos sempre
retomar.
Especificamente em relação ao jejum, podemos controlar não só o que se refere ao alimento, à bebida, ao cigarro que colocamos ao alcance da boca, mas também
àquilo que se refere ao que nossa língua diz, nossos ouvidos escutam, nossos olhos
vêem, nossas mãos fazem ou acumulam....
Para ajudar a viver a conversão da quaresma, no Brasil, temos a preciosa ajuda da Campanha da Fraternidade, que neste ano tem como tema a educação e como
lema “fala com sabedoria, ensina com amor”, frase tirada do livro dos Provérbios e
que se aplica plenamente a Cristo. No Batismo no Rio Jordão, ele foi ungido com
o Espírito Santo para anunciar com sabedoria a Boa Nova da Salvação. A Campanha tem como objetivo 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. Alguns objetivos específicos são: 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
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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.
É a terceira vez que a Campanha da Fraternidade aborda a temática da educação. Em 1982, com o lema “a verdade vos libertará”, ela questionava o modelo de
educação no Brasil. Analisou o processo educativo em seu conjunto, considerando
os seus principais elementos e formas de abordagem, procurando mostrar o fundamento cristão para a educação como um todo. Em 1998, com o lema “a serviço da
vida e da esperança”, visava colocar a fraternidade a serviço da educação e a educação a serviço da cidadania, tendo como referencial o mandamento novo de Jesus
“amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.
Conforme o texto base da Campanha da Fraternidade deste ano, sobre a Educação, educar é um ato eminentemente humano. Somos renovados quando aprendemos mais a respeito da vida e seu sentido, quando nos ensinam novos conhecimentos e quando percebemos que em nós existe profunda sede de aprender e ensinar.
Educar é também ação divina. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa
seu povo, caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas
etapas e alertando diante dos erros. Quando contemplamos as ações e palavras de
Jesus, encontramos um caminhar educativo. Sua presença atenciosa junto às pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos do
cotidiano, tudo, enfim, nos apresenta Jesus como o grande educador.
Acolhamos a quaresma. Vivamos o que Deus nos pede neste tempo.
Deus ajude a todos vocês, irmãos e irmãs desta comunidade, a viver com bons
frutos a preparação para a Páscoa que hoje iniciamos.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erexim.
Rito da imposição das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as – com as cinzas, fica(m) na frente de quem
preside).
Anim. Com a disposição da mente e do coração a viver intensamente a conversão
quaresmal, participemos do rito de imposição das cinzas em nossa fronte.
A. (Nº 131) Ref. O vosso coração de pedra se converterá em novo, em novo
coração.
P. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a
riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em
sinal de penitência.
(Todos rezam em silêncio)
P. Ó Deus, que não quereis a morte do pecado, mas a sua conversão, escutai com
bondade as nossas preces e dignai-vos aben†çoar estas cinzas que vamos colocar
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sobre as nossas cabeças. E assim reconhecendo que somos pó e que ao pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos pecados
e viver uma vida nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
(Segue a imposição das cinzas. O ministro diz: “Converta-se e creia no Evangelho!”).
Anim. Todo gesto revela ou deve expressar o íntimo de cada pessoa. Cinza na fronte
indica atitude interior de volta para Deus e os irmãos, no compromisso de construir fraternidade também na educação.
(Nº 129) 1. Converter ao Evangelho, na palavra ....
*********.
A. (Nº 132) 1. Pecador, agora é tempo de pesar ....
Oração da CFE 2022
L1. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça
de sermos educados pela Palavra que liberta e salva.
L2. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
L1.Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.
L2. Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida
plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes.
L1. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
L2. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos
e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade
e da paz.
A. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Com os dons do altar, apresentemos a Deus nossos propósitos para esta
quaresma.
A. (Nº 143) 1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, revestes ...
P. Oferecendo-vos este sacrifício no começo da Quaresma, nós vos suplica-

mos, ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com
fervor a paixão do vosso Filho, que vive e reina para sempre.

A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos bendizemos porque a cada ano nos dais
este tempo especial de graça, para libertar-nos do egoísmo, das paixões desordenadas e do apego aos bens.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade infinita, porque nos chamais à penitência
e à oração neste tempo quaresmal para prepararmo-nos para as festas pascais.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Bendito sejais, ó Deus, pela Igreja presente no mundo inteiro para anunciar a
vossa misericórdia. Que ela cresça sempre mais com o Papa N., nosso Bispo N,
nosso(s) padre(s) N., os ministros e os agentes de pastoral chamados a servir as
comunidades.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, pela Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, pelos santos
Apóstolos e todos os que neste mundo foram fiéis à vossa Aliança.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Recordamos, agradecidos, ó Deus, os nossos irmãos falecidos (pode citar o nome
dos últimos...) que entre nós se esforçaram por realizar o bem na família e na comunidade.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos apresentamos nossa louvação, ó Deus, em nome daquele que veio reunir-nos em vosso amor, Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito
Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a liberdade e a confiança de filhos pelo Espírito que Deus nos concedeu,
rezemos a oração que Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias
no sacrário e coloca sobre o altar).
D. Na celebração experimentamos quanto Deus é bom e quão feliz é quem nele
coloca sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com o vigor do Pão do Altar, poderemos promover o diálogo a partir da
realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do
humanismo integral e solidário.
A. (Nº 156) 1. Ó Pai, teu povo busca vida nova na direção ....
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P. OREMOS! Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que aca-

bamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos sirva
de remédio. 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 – Campanha da Fraternidade / encontros quaresmais em grupos de famílias / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. A Campanha da Fraternidade hoje iniciada nos convida a promover a educação humanizadora à luz da Palavra de Deus.
A. (Nº 112) Ref. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação:/ ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus
Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal para a
verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus Uno
e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Vivei o compromisso desta Quaresma; 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
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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.
Oração a Nossa Senhora Educadora
Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu
filho Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o discernimento necessário
na busca do conhecimento.
Faze-nos compreender que somos transformados naquele que amamos,
aumentando assim as dimensões do nosso coração.
Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor,
sobretudo com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de
esperança na vida de quem encontramos ao longo da vida.
Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada,
revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade,
a verdadeira sabedoria. Amém.
Educar, ato humano e ação divina
Educar é um ato eminentemente humano, Somos renovados quando
aprendemos mais a respeito da vida e seu sentido, quando nos ensinam novos
conhecimentos e quando percebemos que em nós existe profunda sede de
aprender e ensinar.
Educar é também ação divina. A Bíblia nos mostra a história de um Deus que educa
seu povo, caminhando com ele, compreendendo suas fragilidades, respeitando suas
etapas e alertando diante dos erros. Quando contemplamos as ações e palavras
de Jesus, encontramos um caminhar educativo. Sua presença atenciosa junto às
pessoas, a relação entre os milagres e a conversão, o uso de exemplos recolhidos
do cotidiano, tudo, enfim, nos apresenta Jesus como o grande educador.
É, pois, com essa certeza que a Campanha da Fraternidade 2022 nos convida
a refletir sobre a indispensável relação entre fraternidade e educação. Já tendo,
por duas vezes, se debruçado sobre essa relação (1982 e 1998), a realidade
de nossos dias fez com que o tema educação recebesse destaque, dentre os
vários sugeridos, e fosse escolhido para mais uma Campanha da Fraternidade
(Apresentação do texto-base da CF 2022, p. 7).
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Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo da Quaresma/Ano C – 06.3.2022

- Com a força de Deus e a determinação pessoal, vencer as tentações
- Ano da família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
- CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 114) 1. Senhor, Deus de nossos pais, aqui ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, conduzido
pelo Espírito Santo, vence as tentações para ser fiel ao Plano do Pai,
estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim.: Quarta-feira, com o rito das cinzas e a abertura da Campanha da Fraternidade sobre a educação, iniciamos a preparação para a Páscoa. As cinzas em nossa
fronte recordaram nossa fragilidade, exortando-nos a confiar somente em Deus. À
luz de Cristo e com sua força, queremos vencer as tentações do maligno, renovando nossos compromissos batismais.
(... dia de oração pelas vocações e da partilha / preparação à Páscoa, com CF sobre
educação – “Fala com sabedoria, educa com amor” [Pr 31,26])
Pedido de perdão
P. Diante de contínuas propostas de posse egoísta de bens, de busca de poder, de
prazer pelo prazer, precisamos rever sempre nossas escolhas e retomar os compromissos, os princípios e valores fundamentais de nossa fé. Peçamos a Deus perdão
pelas vezes que cedemos às tentações do mal. (silêncio)
P/S. (Nº 691). Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quares-

ma, possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a
seu amor por uma vida santa. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 741-744)
Anim. A penitência quaresmal nos ajuda a fortalecer a fé para superarmos as tentações e confirmarmos nossa fidelidade a Deus.
1ª Leitura: Dt 26,4-10
Salmo: Sl 90(91)
S. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
A. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim!
S. 1. - Quem habita ao abrigo do Altíssimo* e vive à sombra do Senhor onipotente,
- diz ao Senhor: “Sois meu refúgio e proteção,* sois o meu Deus, no qual confio
inteiramente”.
2. - Nenhum mal há de chegar perto de ti,* nem a desgraça baterá à tua porta; - pois
o Senhor deu uma ordem a seus anjos * para em todos os caminhos te guardarem.
3. - Haverão de te levar em suas mãos,* para o teu pé não se ferir nalguma pedra. Passarás por sobre cobras e serpentes,* pisarás sobre leões e outras feras.
4 – Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo* e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. – Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo* e a seu lado eu estarei em suas
dores.
2ª Leitura: Rm 10,8-13
Evangelho: Lc 4,1-13
S. (Nº 135) Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai.
A. Jesus Cristo, sois bendito, o ungido de Deus Pai.
S. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus.
A. Jesus Cristo...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
(N = Narrador; + = Jesus; L = Tentador)
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N. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e, no deserto,
ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante quarenta dias. Não
comeu nada naqueles dias e depois disso, sentiu fome. O diabo disse, então, a
Jesus: L. “Se és Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão”. N. Jesus
respondeu: + “A Escritura diz: ‘Não só de pão vive o homem’”. N. O diabo levou
Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: L. “Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue
a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em
adoração, tudo isso será teu”. N. Jesus respondeu: + “A Escritura diz: ‘Adorarás o
Senhor teu Deus, e só a ele servirás’”. N. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém,
colocou-o sobre a parte mais alta do Templo, e lhe disse: L. “Se és Filho de Deus,
atira-te daqui abaixo! Porque a Escritura diz: ‘Deus ordenará aos seus anjos a teu
respeito, que te guardem com cuidado!’ E mais ainda: ‘Eles te levarão nas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra’”. N. Jesus, porém, respondeu: + “A Escritura diz: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’”. N. Terminada toda a tentação, o
diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno.
P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
Mensagem da Palavra de Deus
Por dinheiro, pessoas matam para roubar ou se matam de tanto trabalhar para
acumular sempre mais ou para sobreviver, vítimas da relação injusta e exploratória
entre capital e trabalho. No Brasil, não passa dia sem notícia de assaltos a bancos,
lojas, ônibus, carretas com roubo de dinheiro ou de mercadoria. Também há notícias diárias de sonegação vultosa de impostos ou de contribuições previdenciárias,
desvio de verbas ou de bens públicos, sem esquecer as enormes somas pecuniárias
movimentadas pelo tráfico de drogas e outros ilícitos.
Diante destas e de outras situações semelhantes, costuma-se dizer: o que não
faz o dinheiro?
Ele e tudo o que representa é um bem necessário. Na atual economia, nada
se faz sem dinheiro. Muitos maravilhosos projetos de promoção humana acabam
inviabilizados por falta de recursos.
Ninguém escapa da tentação do dinheiro e dos bens. Podemos buscá-los para
satisfazer nossas necessidades, como também podemos nos deixar escravizar por
eles, cedendo à ganância e à cobiça. Podemos viver para acumular dinheiro e propriedades como se deles dependesse nossa vida, sem dar-nos conta que muitos bens
são supérfluos e muitas necessidades são criadas pela propaganda. Nessa obsessão
pelo dinheiro e pelos bens, acabamos fechando os olhos para as necessidades dos
outros.
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As tentações do dinheiro e de outras realidades fazem parte da condição humana. O próprio Jesus passou por elas como vemos todos os anos no primeiro domingo da quaresma.
Pelo evangelho de hoje, segundo São Lucas, ele enfrentou as tentações do
econômico, do poder e da grandiosidade. O mesmo Espírito de Deus que o conduzira ao batismo de João no rio Jordão, o conduziu ao deserto, onde ficou quarenta dias
em oração e jejum, antes de iniciar o anúncio do Reino de Deus. Aí, o diabo, que representa todas as forças do mal que o queriam afastar do projeto do Pai, aproveitou
para tentá-lo. A primeira tentação que lhe apresentou foi transformar as pedras em
pão. É a tentação de transformar tudo em riqueza, sem pensar se estraga a vida dos
outros e da terra. “Não só de pão vive o homem”, respondeu Jesus. A seguir, presunçoso, o diabo lhe propôs dar-lhe todo poder e glória, contanto que se prostrasse
em adoração diante dele. Resposta de Jesus: Só a Deus se adora e serve. Por fim,
a tentação foi jogar-se do alto do Templo, pois Deus mandaria os anjos protegê-lo.
Resposta: não tentarás o Senhor, teu Deus.
A Campanha da Fraternidade tratando da educação para a fraternidade nos
indica que ela deve ajudar-nos a compreender a natureza dos bens e sua destinação
universal ou seja que todos devem ter acesso a eles. Um de seus objetivos é justamente 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.
Pela caminhada quaresmal, revivendo a oração e o jejum como Jesus, caminhando com Ele até o Calvário, em preparação da Páscoa, seremos fortes para
vencer qualquer tentação.
Deus fortaleças a todos vocês, irmãos e irmãs desta comunidade, na caminhada quaresmal.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erexim.
Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. A oração é meio indispensável para sermos fortes e resistirmos às tentações. Oremos, confiantes, a Deus para lhe sermos sempre fiéis.
A. Por vosso amor, atendei-nos, Senhor!
L. 1. Para vivermos em profundidade a reconciliação convosco e com os irmãos e
irmãs para celebrarmos a Páscoa de coração renovado, nós vos pedimos:
2. Para que, nesta preparação à Páscoa, dediquemos mais tempo à oração, sejamos
mais desapegados dos bens e cresçamos na comunhão fraterna com muitos gestos
de partilha com os necessitados, nós vos pedimos:
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3. Para sermos sempre solícitos com os doentes, com os que passam por grandes
provações, colocando-nos a seu serviço e ajudando-os a cultivar a esperança, nós
vos pedimos:
4. Para percebermos “o impacto das políticas públicas na educação” e buscarmos
“caminhos em favor do humanismo integral e solidário”, nós vos pedimos:
P. Conscientes do papel fundamental da educação na definição vocacional de cada
pessoa, rezemos:
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Agradecidos a Deus por tudo o que nos concede, apresentamos-lhe nossa
disposição e nossos compromissos na caminhada para a Páscoa.
A. (Nº 151) 1. Escutamos tua voz que nos chamou ...
P. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as

quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Com alegria, nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, nosso Pai, porque nos
indicais o jejum e a penitência para educar-nos na partilha fraterna e no desapego
dos bens.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque pela penitência da quaresma renovais
nossos sentimentos, fortaleceis nosso espírito fraterno e renovais nossa esperança
na recompensa eterna.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Em nosso louvor, ó Pai, vos pedimos pela Igreja, com nosso Papa N,, nosso
bispo N., os outros bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros e nossa
comunidade.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Ao vos bendizer, ó Deus Altíssimo, nós vos lembramos também os irmãos fale-

- 17 -

cidos de nossas famílias, de nossa comunidade (pode lembrar os últimos) e todos
os outros que morreram na vossa amizade.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Pedimos também que nos concedais, com a Virgem Maria, com São José, seu
esposo, com os apóstolos e santos, alcançar a herança eterna em vosso reino, para
vos louvarmos e glorificarmos para sempre.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Seja-vos agradável, ó Deus, a louvação que vos apresentamos em nome do Filho
Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rio da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, graça especial de reconciliação
e de unidade fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso....
D. Cristo nos garantiu que quem se alimenta de seu Corpo, Pão do Céu, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno(a) ...
Anim. Cristo não aceitou a tentação do maligno de transformar as pedras em pães,
mas transforma o pão que oferecemos em seu Corpo para alimentar nossa fé e
sustentar nossa fidelidade ao Pai.
A. (Nº 160) Ref. O homem não vive somente de pão, ...
P. OREMOS! Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva

a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. 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 / reunião dos padres e
diáconos, segunda-feira / Dia Internacional da Mulher, terça-feira / professores,
funcionários e alunos dos estabelecimentos de ensino / encontros quaresmais em
grupos de famílias / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim. As escolhas fundamentais da vida que a Quaresma nos convida a confirmar,
conforme a Campanha da Fraternidade, deve estar a de promovermos “uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso a
serviço da vida humana, especialmente dos pobres”.
A. (Nº 480) Ref. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre,/ sejam luminosas vossas
mãos e mentes!/ /:Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz!:/
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P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nesta caminhada quaresmal para
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza nos sustente na luta
contra o mal para podermos celebrar a vitória da Páscoa. E que nos abençoe Deus
clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça de Deus vos faça vencer as tentações; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião dos padres e diáconos, no Sem. de Fátima.
- Terça-feira - Dia Internac. da Mulher – 08h30, celebração de abertura e aula inaugural da Itepa Faculdades, Passo Fundo; 14h, assembleia geral, assembleia do
Cons. de Administração, assembleia geral do Cons. fiscal do Instituto de Teologia
e Pastoral e reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo;
20h30, de forma virtual, novena, com agentes da Cáritas.
- Quarta-feira, 08h30, reunião da Área Past. de Erechim, na sede par. S. Francisco
de Assis, Progresso.
- Sábado, das 08h30 às 16h30, no Centro Dioc., encontro com todas as Assessoras
da Infância e Adolescência Missionária da Dioc.
Leituras da semana:
- dia 07, 2ªf, Stas. Perpétua e Felicidade: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,3146; dia 08, 3ªf, São João de Deus: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15; dia 09, 4ªf,
Sta. Francisca Romana: Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 11,29-32; dia 10 5ªf: Est 14,1.35.12.14; Sl 137(138); Mt 7,7-12; dia 11, 6ªf: Ez 18,21-28; Sl 129(130); Mt 5,20-26;
dia 12, sáb., Dt 26,16-19; Sl 118(119); Mt 5,43-48; dia 13, Dom. 2º da Quar.: Gn
15,5-12.17-18; Sl 26(27); Fl 3,17-4,1;ou Fl 3,20-4,1; Lc 9,28b-36 (Transfiguração).
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Celebração da Palavra de Deus
2º Domingo da Quaresma/Ano C – 13.3.2022

- No Cristo transfigurado, a imagem do ser humano renovado
- Ano da família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
- CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 121) 1. Da angústia e opressão / vem libertar-nos....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de Deus Pai, que se revela em Jesus Cristo, seu Filho amado e nos manda ouvir o que Ele diz,
esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Na preparação quaresmal para a Páscoa, Deus nos reúne para a celebração de
seu mistério, na qual faz resplandecer para a nós a sua glória que transfigura nossa
vida. Envolvidos por sua misericórdia, poderemos “pensar o papel da família, da
comunidade de fé e da sociedade no processo educativo, com a colaboração dos
educadores e instituições de ensino”, como nos pede a Campanha da Fraternidade.
(... CF – Fraternidade e educação - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr
31,26) / práticas da quaresma – jejum, oração, esmola – obras de misericórdia /
encontros quaresmais e via-sacra / ...)
Pedido de perdão
P. Cedendo às tentações do poder em lugar do serviço, do triunfo em lugar da doação
aos outros até a morte como Cristo, nossa vida, a família, a comunidade e a sociedade ficam desfiguradas. Invoquemos a misericórdia de Deus que Ele nos oferece
de modo especial na preparação para a Páscoa.
P. Senhor, que nos revelais as maravilhas de vosso amor, não levando em conta nosso pecado, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que no esplendor da montanha nos anunciais a glória da ressurreição, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que nos revelais o caminho da vida em plenitude, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimen-

tai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa
fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 2º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 745-748)
Anim. Deus, que nos chama para a peregrinação da fé, nos garante sua graça para a
realização de seu projeto e a participação na sua glória.
1ª Leitura: Gn 15,5-12.17-18
Salmo: Sl 26 (27)
S. O Senhor é minha luz e salvação!
A. O Senhor é minha luz e salvação!
S. 1. - O Senhor é minha luz e salvação;* de quem eu terei medo? - O Senhor é a
proteção da minha vida;* perante quem eu tremerei?
2. - Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,* atendei por compaixão! - Meu coração fala
convosco confiante,* é vossa face que eu procuro.
3. - Não afasteis em vossa ira o vosso servo,* sois vós o meu auxílio! - Não me esqueçais nem me deixeis abandonado,* meu Deus e Salvador!
4. - Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver* na terra dos viventes. - Espera no
Senhor e tem coragem,* espera no Senhor!
2ª Leitura: Fl 3,17–4,1
Evangelho: Lc 9,28b-36
A. (nº 136) Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor!
S. De uma nuvem brilhante falou Deus, o Pai: o meu Filho querido, ó povo, escutai!
A. Honra, glória ...
Mensagem da Palavra de Deus
Um dos objetivos da Campanha da Fraternidade sobre a educação é identificar
valores e referências da Palavra de Deus e da Tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva do Reino de Deus. Outro é incentivar propostas
educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do divino, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum.
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Realmente, a educação, na família, na escola, na comunidade cristã e em outros ambientes, deve ajudar a todos a fazer brilhar em si a imagem que Deus colocou
no ser humano. Muitas coisas porém tiram encobrem estes brilho ou até o tiram por
completo.
À luz da Palavra de Deus, precisamos descobrir como superar tudo o que tira
este brilho da pessoa humana, para transfigurá-la, para recuperar nela sua verdadeira
figura.
No primeiro domingo da quaresma, contemplamos Cristo no deserto, sujeito
às tentações da acumulação de bens, do domínio sobre os outros e do colocar Deus
a serviço próprio. Neste segundo domingo da quaresma, subimos ao Monte com
Cristo, acompanhado pelos apóstolos Pedro, Tiago e João, para contemplá-lo na
sua glória pela transfiguração. Seu corpo, suas vestes ficaram resplendentes. Os três
apóstolos puderam vê-lo na majestade de sua natureza divina. Viram junto a Ele,
Moisés e Elias, símbolos da Lei e da Profecia. Escutaram a voz do Pai declarando
Jesus seu Filho, o Escolhido, e ordenando que se escute o que ele diz. Encantados
com a visão, São Pedro propõe a Cristo construir uma tenda para cada uma daqueles
personagens, na tentativa de prolongar aquela experiência, como se não houvesse
mais nada a fazer depois dela.
Por esta experiência, Jesus quis prepará-los para sua dolorosa paixão, momento culminante de sua humilhação, quando seria de tal forma desfigurado que
nem pareceria ser humano, como diz o profeta Isaías. Depois de sua aniquilação,
viria a glória da ressurreição.
Tiveram uma experiência semelhante à de Abraão, conforme a primeira leitura. Na fé, Abraão experimentou a presença de Deus como amigo e parceiro a realizar
com ele uma aliança de amor.
É significativo que Cristo tenha escolhido Pedro, Tiago e João para esta experiência de sua glória. Pedro havia tentado impedir que Jesus seguisse seu caminho
até Jerusalém, até o Calvário. Tiago e João haviam pedido para ficar um à direita
e outro à esquerda de Cristo. Eles deviam era acompanhar Cristo na sua paixão e
serem testemunhas de sua ressurreição.
Mas Pedro teve uma espécie de tentação: permanecer naquela experiência.
Ainda faltava a paixão e a morte para a glória da ressurreição.
Moisés e Elias aparecem falando com Jesus a respeito de sua morte iminente.
Moisés lembra a libertação do povo da escravidão e a aliança do Monte Sinai. Fora o
grande condutor do povo de Deus. Agora, Cristo é quem vai dar início ao novo povo
de Deus e vai conduzi-lo até o fim dos tempos. Elias fora o profeta da fidelidade ao
Deus vivo e verdadeiro. Que restabelecera o culto verdadeiro, contaminado por elementos pagãos. Agora Cristo é quem vai oferecer o novo e eterno sacrifício ao Pai.
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Por isso, voz do Pai declara que Jesus é seu Filho. Ele é a culminância da Lei
e dos Profetas. É a Ele que se deve ouvir e seguir.
No batismo, recebemos a luz de Cristo, com a missão de irradiar esta mesma
luz até a vida eterna. Por sua transfiguração, Jesus indica a missão que cabe a todos
os seus discípulos missionários: trabalhar para que esta sua glória resplandeça desde
já em cada pessoa humana e em toda a natureza, também em todas as realidades
humanas, entre as quais está a educação.
Um meio que nos fará manter e aumentar a luz de Cristo em nossa vida é a
oração. Jesus subiu ao monte para orar e foi durante a oração que fez brilhar a glória
de sua natureza divina.
Deus abençoe a todos vocês.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erexim.
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./
A. 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
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir!/ Amém!
Amém!
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Oração dos fiéis
P. Na transfiguração na montanha, Jesus foi envolvido de grande esplendor. A oração
sincera dá novo brilho à nossa vida. Nesta certeza, apresentemos nossas preces ao Pai.
A. Socorrei-nos, Senhor, com vossa graça.
L. 1. Para que a Igreja, fiel à sua missão, anuncie a todos os povos o esplendor do
Evangelho, nós vos pedimos:
2. Para que, nesta quaresma, vivendo renovado encontro pessoal com Cristo, possamos “incentivar propostas educativas que promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum”,
nós vos pedimos:
3. Para reconhecermos o rosto de Cristo em nossos irmãos, especialmente nos excluídos, nós vos pedimos:
4. Para que, renovados pela luz de Cristo, vivamos a comunhão fraterna com todos,
nós vos pedimos:
5. Pelos que se encontram abatidos e sem perspectivas de prosseguir o caminho da
vida, para que a certeza do amor de Deus e a solidariedade fraterna os revigorem,
nós vos pedimos:
6. Para que os jovens, na experiência do encontro com Cristo, sigam seu chamado e
sejam evangelizadores da juventude, nós vos pedimos:
7. ...
P. “Ó Deus, esplendor de luz eterna, que, em Cristo Redentor, dissipais as nossas
trevas, acolhei a súplica dos que esperam em vós: purificai-nos com o fogo do
vosso Espírito” para escutarmos e seguirmos sempre vosso Filho amado, que vive
convosco na unidade do Espírito Santo.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Incluamos as iniciativas de educação libertadora em nossa oferta.
A. (Nº 151) 1. Escutamos tua voz que nos chamou / para ...
P. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem

inteiramente para celebrarmos a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Deus Pai todo-poderoso, é bom e justo agradecer-vos por vossa ação em
nossa vida, pois sempre levais a todos a procurar a reconciliação, dando-se as
mãos e procurando reencontrar a paz.
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A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque vós quereis que todos superem o ódio pelo
perdão e a vingança pela reconciliação na prática da misericórdia.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Obrigado, ó Deus, porque nos destes vosso Filho para reconduzir-nos a vós e nos
amar-nos uns aos outros.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Conservai-nos, ó Pai de misericórdia, na comunhão da vossa Igreja, com o Papa
N., nosso Bispo N., os padres, diáconos, ministros e todos os que vos procuram
de boa vontade.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Fazei, ó Deus, que assim como aqui nos reunis para acolher a vossa Palavra, possamos estar unidos com a Virgem Maria, seu esposo São José, todos os santos e
nossos irmãos falecidos na assembleia eterna onde brilha para sempre a vossa paz.
A. Obrigado, ó Deus, e fazei-nos construir a paz.
D. Considerai benignamente nossa louvação, ó Deus, pois a fazemos em nome de
nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Inspirados pelo Espírito Santo e seguindo a sabedoria do Evangelho, rezemos
como Cristo nos ensinou – Pai nosso...(Ministro busca as hóstias no sacrário e
coloca sobre o altar)
D. Cristo nos garantiu que Ele é a luz do mundo e que quem O segue não andará nas
trevas mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Na comunhão eucarística, nós recebemos o Corpo de Cristo que os três
apóstolos viram transfigurado na montanha.
A. (Nº 161) Ref. Então, da nuvem luminosa dizia uma voz: ...
P. OREMOS! Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória,

e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na
terra, participar das coisas do céu. 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 –/ encontros quaresmais em grupos de famílias / reuniões pastorais da
semana / Estabelecimentos de educação católica / fase diocesana da Assembleia
do Sínodo dos Bispos / ...)

- 25 -

4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. A Campanha da Fraternidade nos convoca, nesta caminhada quaresmal, a
refletir sobre os fundamentos do ato de educar. Só realizaremos esta conversão,
vivendo o que nos ensina Cristo, o Filho amado do Pai.
A. (Nº 162) Ouvir o Cristo, reconhecê-lo, / seguir seus passos e caminhar: É ter
certeza da vida nova, / vencendo a morte e ressuscitar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, nos conceda a alegria de ouvir e seguir seu Filho amado,
nesta caminhada quaresmal, para vencermos todo mal e celebrarmos a vitória da
Páscoa. E que nos abençoe Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida e transfigurai vossa vida pela luz de sua Palavra; ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembrete:
- seg.-feira, 08h30, reunião com os representantes do Ap. da Or. no Centro Dioc.;
19h, reunião da Coord. Ampliada de Past., no Sem. de Fátima.
- Seg. e terça-feira, reunião da Comissão Reg. de Presbíteros, Porto Alegre – participação de um representante de cada Dioc. e de Dom Adimir.
- Terça-feira, 19h30, reunião da Área Past. de Getúlio Vargas, em Getúlio Vargas;
20h30, de forma virtual, novena, com agentes da Cáritas.
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Past. de Aratiba em Sede Dourado.
- Sexta-feira - 14h30, tarde de oração do Ap. da Or. na ig. S. Pedro, Erechim.
- Sábado – Solenidade de São José, padroeiro universal da Igreja e da Dioc. de
Erexim – feriado municipal em Erechim 16h, Dom Adimir, missa na Cat. São José.
- Domingo – 3º da Quaresma – 09h30, Dom Adimir, missa na Romaria das Águas,
Parque Náutico, Par. N. Sra. de Fátima, Entre Rios do Sul.
Leituras da semana:
dia 14, 2ªf, Dn 9,4b-10; Sl 78(79); Lc 6,36-38; dia 15, 3ªf, Is 1,10.16-20; Sl 49(50);
Mt 23,1-12; dia 16, 4ªf, Jr 18,18-20; Sl 30(31); Mt 20,17-28; dia 17, 5ªf, S. Patrício: Jr 17,5-10; Sl 1,1-2.3.4.6 (R/.Sl 39(40),5a); Lc 16,19-31; dia 18, 6ªf, S.
Cirilo de Jerusalém: Gn 37,3-4.12-13a. 17b-28; Sl 104(105); Mt 21,33-43.45-46;
dia 19, sáb.: S. José, esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, Padroeiro da
Igreja Universal e da Dioc. De Erexim: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Sl 88(89); Rm
4,13.16-18.22; Mt 1,16-18-21.24a ou Lc 2,41-51a; dia 20, dom., 3º da Quar.; Ex
3,1-8a.13-15; Sl 102(103); 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 (Penitência).
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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 ampla compreensão da educação
Como se divulgou, a Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema a educação. Conforme a apresentação de seu texto base, ela quer ajudar a todos “a alargar
o horizonte da compreensão a respeito da educação, entendida não apenas como
ato escolar, como transmissão de conteúdos ou preparação técnica para o trabalho.
Estes, sem dúvida, são aspectos importantes, porém não os únicos. A Campanha
da Fraternidade adverte que mais importante e urgente é a pergunta pelos motivos,
pela abrangência e pelas metas de qualquer processo educativo. Educar não é um
ato isolado. É encontro no qual todos são educadores e educandos. É tarefa da
própria pessoa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade. Afinal, como
nos ensina um provérbio de origem africana, ‘é necessário uma aldeia para se educar uma criança’”. O cartaz, com lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”,
retrata Jesus Cristo no templo, onde lhe são apresentadas “algumas mazelas do
mundo: uma mulher flagrada em adultério, um adúltero que se esconde, ardilosos
utilizadores da lei e pedras como instrumentos de morte. Jesus não se encontra em
uma sala de aula ou em atitude que demonstre em sino convencional. No entanto,
mostra que educar é contribuir para a superação do pecado, preservando a vida,
atingindo as consciências e transformando as relações.
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Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Quaresma/Ano C – 20.3.2022

- Nossa participação no projeto de salvação de Deus
- Ano da família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
- CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 113) Ref. /:Ah, se o povo de Deus no Senhor ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da vida que nos criou para sermos livres e nos enviou seu
Filho para nos libertar de todo tipo de escravidão esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Convocando-nos à conversão quaresmal, Deus quer renovar em nós a chama
do seu amor para chegarmos à Páscoa crescendo na educação para o cuidado dialogal, para as relações interpessoais, para o compromisso socioambiental, como
nos pede a Campanha da Fraternidade.
(... CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr
31,26) / neste sábado, solenidade de S. José, padroeiro universal da Igreja e da
Diocese de Erexim / encontros quaresmais e via-sacra / ...)
Pedido de perdão
P. Desejamos que se respeite nossa liberdade e que se valorize o que fazemos. Mas,
muitas vezes, nos deixamos dominar pelo egoísmo, pelo apego aos bens e outros
males e não produzimos os frutos que Deus tem direito a esperar de nós. Porém,
ele continua a ouvir nossos clamores e a ter misericórdia conosco. Peçamos seu
perdão.
P/S. (Nº 681) Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
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P. OREMOS. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos

indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza para que, humilhados pela consciência
de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA (sentados)
(Lecionário Dominical, 3º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 749-752)
Anim. A Deus que chama para uma missão e para a conversão, deve-se dar resposta
pronta, comprovada em frutos abundantes.
1ª Leitura: Ex 3,1-8a.13-15
Salmo: Sl 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.
3. - O Senhor é indulgente, é favorável,* é paciente, é bondoso e compassivo. Quanto os céus por sobre a terra se elevam* tanto é grande o seu amor aos que
o temem.
2ª Leitura: 1Cor 10,1-6.10-12
Evangelho: Lc 13,1-9
A. (nº 136) Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor!
S. Jesus começou a pregar e dizer: eis o Reino a chegar, povo meu, convertei-vos!
A. Honra, glória...
Mensagem da Palavra de Deus
Diversas são as reações e as interrogações das pessoas diante de uma catástrofe natural como o vendaval, o granizo, a enxurrada, a seca, o terremoto ou um
acidente como queda de avião, choque de carros, desabamento de casas ou ainda o
crime hediondo, roubo com morte, chacina, abuso de poder.
Algumas vítimas destes e de outros fatos semelhantes se perguntam se estariam sofrendo castigo de Deus por algum pecado cometido. Outras se sentem injustiçadas por Ele, pois alegam não ter feito mal algum. Há também reações de revolta
contra Deus, com abandono de práticas religiosas.
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A pergunta mais adequada, certamente, não é se Deus determina estes acontecimentos ou porque Ele os permite. A pergunta deve ser: como entender estes fatos?
O que podemos descobrir neles? O que Deus nos quer revelar através dos fatos da
vida pessoal, familiar, comunitária e social?
A Campanha da Fraternidade sobre a sobre a Educação nos lembra que à luz
da Palavra de Deus e do ensinamento da Igreja podemos compreender melhor a vida
e os acontecimentos que nos envolvem.
As leituras deste terceiro domingo de Quaresma nos trazem justamente a luz
da Palavra de Deus para entendermos os acontecimentos da vida.
A primeira leitura nos garante que Deus não nos deixa abandonados em meio
às provações da vida. Ele se revela a Moisés como um Deus familiar, o Deus dos
antepassados, Abraão, Isac e Jacó. Ele se revela atento à situação do povo na escravidão do Egito. Assegura a Moisés que viu a aflição do povo, ouviu seu clamor e
conhece os seus sofrimentos. Mas ele não intervém de forma extraordinária, milagreira. Ele convoca Moisés para libertar o povo da escravidão. Em qualquer tempo
e lugar, Deus continua acompanhando a vida de cada pessoa e de cada povo. E ele
continua contando com a participação de todos na solução dos problemas e dificuldades. Se Moisés não tivesse acolhido o chamado de Deus, o povo continuaria
na escravidão. Muitas coisas em nossos dias seriam diferentes se todos ouvissem o
apelo de Deus e lhe dessem resposta favorável.
No evangelho deste terceiro domingo da quaresma Jesus nos ensina a procurar
o entendimento correto dos acontecimentos. Algumas pessoas lhe contaram que Pilatos havia massacrado alguns galileus dentro do templo de Jerusalém enquanto ofereciam sacrifício a Deus. O pensar comum diante de fatos assim era de que os atingidos
eram pecadores e por isso sofriam castigo. A este fato, Jesus lembrou outro que todos
comentavam: havia caído uma torre e esmagado 18 pessoas. E disse aos que estavam
com ele: Vocês acham que as vítimas eram mais pecadoras que os outros? Eu lhes
digo que não. E se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo.
Jesus quer dizer: se vocês não fizerem algo para mudar as coisas em nível
pessoal e social, Pilatos e outras autoridades como ele continuarão a matar gente. Se
não houver uma verdadeira mudança, gananciosos continuarão fazendo construções
mal feitas que vão desabar e tirar vida de muitos. Hoje poderíamos dizer: gananciosos continuarão a desenvolver produtos contaminados ou falsificados que acabam
prejudicando ou destruindo a vida de muitos.
E para ressaltar a urgência desta mudança, que é a conversão evangélica, Jesus conta a parábola da figueira que não dava frutos há três anos. O dono da terra
mandou cortá-la. Mas aquele que cuidava da plantação lhe sugeriu esperar mais um
ano. Ele iria colocar adubo para ver se a figueira daria frutos. Caso não desse, iria
cortá-la.
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Deus nos dá sempre novas oportunidades de acertar o rumo de nossa vida.
Ele é de paciência infinita. Mas o nosso tempo nesta vida é limitado. Não podemos
adiar o tempo de dar frutos de verdadeira conversão. Para vivê-la, precisamos reconhecer-nos pecadores, necessitados da graça de Deus e sermos misericordiosos
com os outros, não julgando se são ou não pecadores. São Paulo, na segunda leitura,
nos adverte: quem julga estar de pé, deve cuidar para não cair. Pede-nos também
para evitarmos todo tipo de murmuração. Ele também ressalta que os fatos da vida
servem de exemplo para não desejarmos coisas más. Ele lembra que no passado,
todos os membros do povo de Deus que estavam na escravidão do Egito passaram
pelas águas do Mar Vermelho, todos foram conduzidos pela nuvem no deserto, nele
todos comeram do maná e beberam da água da rocha na qual Moisés bateu com seu
cajado. Mas adverte que a maior parte deles desagradou a Deus. Com isto ele faz os
destinatários de sua carta compreenderem que todos passaram pelas águas do batismo, todos foram confirmados e receberam o alimento celeste, o corpo e o sangue de
Cristo, mas nem todos vivem de acordo com seu ensinamento. Muitos não comprovam com a vida o que professam. Por isso insiste: não murmureis e quem julga estar
de pé, cuide para não cair.
Irmãos e irmãs desta comunidade, continuem unidos e produzindo bons frutos
de preparação para a Páscoa.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erexim.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!
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. A Deus, que escuta o clamor do povo sofrido, conforme revelou a Moisés, apresentemos nossa súplica em meio às dificuldades da vida.
A. Lembrai-vos, Senhor, de vossos filhos e filhas.
L. 1. Para que a Igreja, sensível ao sofrimento dos mais necessitados, trabalhe pela
promoção humana libertadora deles, nós vos pedimos:
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2. Para estarmos sempre atentos aos vossos sinais chamando-nos e enviando-nos a
trabalhar pelo bem do vosso povo, nós vos pedimos:
3. Para realizarmos os frutos da conversão quaresmal e sermos dignos de vossa misericórdia, nós vos pedimos:
4. Para que nossas famílias tenham sempre a proteção de S. José, guarda providente
do Lar de Nazaré, nós vos pedimos:.
5. ...
P. Vamos incluir estes e todos os nossos pedidos na oração da Campanha da Fraternidade, rezando alternadamente:
L1. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça
de sermos educados pela vossa Palavra que liberta e salva.
L2. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
L1. Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.
L2. Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida
plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes.
L1. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
L2. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz.
A. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim. Ofereçamos a Deus, com os dons do altar, os frutos de conversão que estamos realizando na preparação da Páscoa.
(Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos ...
P. Ó Deus de bondade, concedei-nos por este sacrifício que, pedindo perdão

de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. É sempre muito bom e justo agradecer-vos, ó Deus Pai, porque nunca vos cansais
de nos perdoar e sempre nos chamais a viver no vosso amor que traz felicidade
completa.
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A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. De fato, ó Deus, quando quebramos vossa aliança, vós nos destes vosso Filho
para criar novo laço de amizade convosco e nele nos concedeis sempre tempo
renovado de graça e reconciliação.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Concedei-nos, ó Deus, a força do vosso Espírito vivermos na unidade da vossa
Igreja, sem nenhuma divisão, com nosso Papa N., nosso Bispo N, nossos padres,
diáconos e todos os ministros.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Fazei-nos crescer nesta união até o dia em que estivermos convosco na eternidade, com a Virgem Maria, com seu esposo São José, com todos os santos e os
nossos irmãos falecidos que confiamos à vossa misericórdia.
A. Por vossa misericórdia, confiamos sempre em vós, ó Deus.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, unidos em Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com toda a Igreja na caminhada para a Páscoa, rezemos como
Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias no sacrário e coloca
sobre o altar).
D. É sempre confortador provar a bondade de Deus e feliz é que nele coloca a razão
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo...
A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Para darmos bons e abundantes frutos do direito e da justiça na participação
social, o Senhor nos alimenta com o Pão da Vida.
A. (Nº167) Ref. Vou cuidar dessa ﬁgueira, vou cavar e adubar. ...
P. OREMOS! Ó Deus, tendo recebido o penhor do vosso mistério celeste, e já

saciados na terra com o pão do céu, nós vos pedimos a graça de manifestar
em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. 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 –/ encontros quaresmais em grupos de famílias / reuniões pastorais da semana / as famílias
e sua missão na educação / fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Deus nos quer livres do egoísmo que conduz à morte para produzirmos os
frutos da vida em plenitude que Ele mesmo nos oferece.
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A. (Nº 153) Ref. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam ﬁrmes no evangelho
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos conceda a alegria do retorno permanente à sua casa; nos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão; nos sustente na luta contra o mal,
para celebrarmos a vitória da Páscoa e vivermos no caminho da justiça, da verdade
e da alegria. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e
Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. A graça do Senhor seja a vossa alegria e a vossa força; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Oração a Nossa Senhora Educadora
Virgem Maria, Mãe Educadora, sinal de vida e sabedoria, pelo amor do teu filho
Jesus, intercede por nós a fim de que façamos o discernimento necessário na busca
do conhecimento.
Faze-nos compreender que somos transformados naquele que amamos, aumentando
assim as dimensões do nosso coração.
Dá-nos a ousadia de educar, de falar com sabedoria e ensinar com amor, sobretudo
com o testemunho de nossas vidas, deixando a tua marca de esperança na vida de
quem encontramos ao longo da vida.
Maria, tu que tão bem educaste Jesus, auxilia-nos nesta longa caminhada, revestindo-nos da coragem de experimentar, dia a dia, a verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria. Amém.
Lembretes:
- Seg.-feira, 14h, reunião das coord. paroquiais das zeladoras das capelinhas, no Centro Dioc.
- Terça-feira, das 08h30 às 16h30, retiro com agentes da Cáritas Diocesana, no Seminário de Fátima; 19h, reunião da Área Past. de Jacutinga, em Campinas do Sul.
- Quarta-feira, 19h30, reunião da Área Past. de S. Valentim em Benjamin Constant do Sul.
- Sexta-feira, Solenidade da Anunciação do Senhor - “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões.
- Domingo – Quarto da Quaresma
Leituras da semana:
dia 21, 2ªf: 2Rs 5,1-15a; Sl 41(42); Lc 4,24-30; dia 22, 3ªf: Dn 3,25.34-43; Sl 24(25);
Mt 18,21-35; dia 23, 4ªf, S. Turíbio de Mogrovejo: Dt 4,1.5-9; Sl 147(147B); Mt
5,17-19; dia 24, 5ªf: Jr 7,23-28; Sl 94(95); Lc 11,14-23; dia 25, 6ªf, Anunciação
do Senhor, solenidade: Is 7,10-14;8,10; Sl 39(40); Hb 10,4-10; Lc 1,26-38; dia
26, sáb.: Os 6,1-6; Sl 50(51); Lc 18,9-14; dia 27, dom., 4º da Quar.: Js 5,9a.1012; Sl 33(34); 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32; (Filho Pródigo).
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo da Quaresma/Ano C – 27.3.2022

- O abraço da misericórdia do Pai
- Ano da família Amoris Laetitia
- Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
comunhão, participação, missão
- CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26)
Cor litúrgica: ROXO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 127) Ref. Alegra-te, Jerusalém, / e quem no mundo ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de Deus Pai, que em seu Filho nos
acolhe com ternura e no Espírito Santo renova nossa esperança de
viver, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
Anim. Ao mesmo tempo em que a quaresma nos convoca à conversão, ela nos recorda que Deus não tem limites em sua misericórdia e em seu perdão. Que esta
celebração nos faça sentir-nos envolvidos pela sua ternura, que sempre espera
quem possa ter se afastado e retorna a Ele, para dar-lhe o abraço da reconciliação.
P. (CF – “Fraternidade e Educação” - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Pr 31,26) /
encontros quaresmais e via-sacra / esta sexta-feira e sábado, “24 horas para o Senhor”, tempo especial de preparação à Páscoa, com igrejas abertas e atendimento de confissões / ...)
Pedido de perdão
P. “Do coração da Trindade, do íntimo mais profundo do mistério de Deus, brota e
flui incessantemente a grande torrente da misericórdia. Sempre que alguém tiver
necessidade poderá achegar-se a ela, porque a misericórdia de Deus não tem fim.”
Invoquemos, pois, confiantemente, o perdão de nossas faltas.
P/S. (Nº 697) Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende piedade de nós.

- 35 -

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...
A Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a re-

conciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro
das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. Quar. C, Paulinas-Paulus, p. 753-756)
Anim. Por maior que seja nosso pecado, com sua misericórdia, Deus nos motiva a
retornar confiantes a Ele.
1ª Leitura: Js 5,9a.10-12
Salmo: Sl 33(34)
S. Provai e vede quão suave é o Senhor!
A. Provai e vede quão suave é o Senhor!
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em
minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se
alegrem!
2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus,* exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,* e de todos os temores me livrou.
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra de vergonha!
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o libertou de toda angústia.
2ª Leitura: 2Cor 5,17-21
Evangelho: Lc 15,1-3.11-32
A. (Canto Lit. 2015/12) /:Glória a vós, ó Cristo, verbo de Deus!/ Glória a vós, ó
Cristo, verbo de Deus!:/
S. Vou levantar-me e vou a meu pai e lhe direi: Meu Pai, eu pequei contra o céu e
contra ti.
A. Gloria a vós, ó Cristo...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
A. Glória a vós, Senhor!
(N = Narrador; F1 = Filho mais novo; F2 = Filho mais velho; P = Pai; Cr = Criado).
N. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o es-
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cutar. Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus: “Este homem acolhe
os pecadores e faz refeições com eles”. Então Jesus contou-lhes esta parábola: “Um
homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: F1. ‘Pai, dá-me a parte da
herança que me cabe’. N. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo
numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande
fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a
um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria
matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então
caiu em si e disse: F1. ‘Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu
aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai,
pequei contra Deus e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como
a um dos teus empregados’. N. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda
estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: F1. ‘Pai, pequei contra Deus e
contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. N. Mas o pai disse aos empregados: P.
‘Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo
e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete.
Porque este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado’.
N. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de
casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o
que estava acontecendo. O criado respondeu: Cr. ‘É teu irmão que voltou. Teu pai
matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde’. N. Mas ele ficou com raiva
e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
F2. ‘Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu
nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse
teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado’.
N. Então o pai lhe disse: P. ‘Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu.
Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a
viver; estava perdido, e foi encontrado’”. P. - Palavra da Salvação.
Mensagem da Palavra de Deus
Frequentemente, os meios de comunicação nos proporcionam reportagens
mostrando o esforço de pessoas para conhecer seus pais biológicos. A identificação
exige muita pesquisa e revela a necessidade de toda pessoa encontrar-se com quem
lhe deu a vida, refazer a ligação natural com sua origem.
A grande maioria das pessoas, porém, sabe quem é sua família. E todos sabemos quem é nosso Pai comum, Deus. No entanto, mais ou menos vezes, por menor
ou maior tempo, podemos ter algum distanciamento ou até ruptura mais grave com
nossos familiares e com Deus.
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Mais cedo ou mais tarde, quem se distancia sente necessidade de retornar.
Deus mesmo, segundo o que Ele próprio nos revelou, vai em busca de quem se
afastou dele. Nas famílias, normalmente, pai e mãe sofrem quando o filho ou filha
deixou de manter contato ou rompeu ostensivamente com eles. Pai e mãe sempre
aguardam e tentam restabelecer a comunicação.
A quaresma, por sua natureza, é tempo especialmente oportuno para refazer
nossas relações com Deus, com os outros e com a própria natureza. Mas este quarto
domingo quaresmal traz um apelo profundo à nossa reconciliação.
A primeira leitura mostra o povo entrando na terra prometida, depois de passar pelo Mar Vermelho e pelo deserto, livre da escravidão. Celebra feliz a Páscoa
antiga e se alimenta dos frutos da nova terra. Vive uma experiência da bondade de
Deus que os conduzira e lhe fora fiel apesar das frequentes faltas cometidas.
Na segunda leitura, São Paulo nos fala da grande misericórdia de Deus que
renova o ser humano com seu perdão e que confiou o ministério da reconciliação à
Igreja. Por isso, ele insiste: deixai-vos reconciliar com Deus.
No Evangelho, Jesus apresenta a conhecida parábola do filho pródigo, como
resposta aos fariseus e doutores da lei que o acusavam de acolher e fazer refeição
com os pecadores. Ele acolhe os pecadores porque são como o filho pródigo que
havia abandona a casa paterna mas decidiu retornar. Já os fariseus e doutores da lei
são como o filho mais velho, que julgava nunca ter falhado com o pai, com quem
ficara trabalhando na propriedade, cumprindo rigorosamente as determinações. Porém, fizera simplesmente para cumprir as obrigações não por amor e agora não era
capaz de perdoar o filho que havia falhado.
Todos temos algo de filho mais novo e de filho mais velho. Todos deveríamos
ter a disposição final do filho mais novo de buscar a reconciliação e mais ainda a
generosidade do pai que perdoou e quis ajudar o filho mais velho a fazer o mesmo.
Neste da Alegria do Amor na Família e tendo vivido recentemente o ano São
José, peçamos a ele que nos ajude a viver a harmonia e a paz em nossos lares. E
que ele nos ajude a cultivar sempre grande confiança na misericórdia divina, para
sabermos levantar-nos quando erramos e buscar o seu perdão.
Por outro lado, à luz da Campanha da Fraternidade sobre a educação, procuremos educar-nos para a convivência pacífica, solidária, humanizadora e comprometida com o bem comum, com a cultura do encontro e a preservação da casa comum.
Deus abençoe a todos vocês membros desta comunidade e lhes conceda a
união familiar e comunitária.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano de Erexim.
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Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. A Deus, “que nunca Se cansa de escancarar a porta do seu coração, para repetir que nos
ama e deseja partilhar conosco a sua vida”, apresentemos nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos, Senhor, e tende piedade.
L. 1. Para que a Igreja anuncie e testemunhe sempre a vossa misericórdia que é infinitamente maior do que qualquer pecado, nós vos pedimos:
2. Para que, conscientes da misericórdia divina, todos possam viver o perdão na
família, na comunidade e em outros ambientes, nós vos pedimos:
3. Para que as famílias e as comunidades cristãs tenham atitude de acolhida misericordiosa a quem tenha se afastado, nós vos pedimos:
4. Para sermos sempre prontos a pedir e a dar o perdão, nós vos pedimos:
5. Para valorizarmos e celebrarmos com frequência o sacramento do perdão, nós
vos pedimos:
6. ...
P. Na oração comum das comunidades católicas do Brasil na Campanha da Fraternidade deste ano sobre a educação, rezemos - em dois grupos:
L1. Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso, dai-nos a graça
de sermos educados pela vossa Palavra que liberta e salva.
L2. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano.
L1.Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.
L2. Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida
plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes.
L1. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!
L2. Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz.
A. Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida. Amém.
3. RITO DE OFERTA
Anim.: Há muitos gestos de perdão, especialmente nas famílias, e muitas pessoas
que ajudam outras a se reconciliar. Vamos unir tudo na oferta do Altar.
A. A. (Nº 151) 1. Escutamos tua voz que nos chamou / para ...
P. Ó Deus, concedei-nos venerar com fé e oferecer pela redenção do mundo

os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.
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Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque de tal modo amastes o mundo que nos destes vosso próprio Filho, a fim de que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque neste tempo quaresmal corrigis
nossos males, elevais nossos sentimentos e fortaleceis nosso espírito fraterno,
especialmente através da Campanha da Fraternidade.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os
oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação,
aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito
Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso Bispo José, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com
todas as pessoas de boa vontade.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós
para alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. Nós vos louvamos, Senhor, pelos dons de vosso amor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da comunhão Eucarística
D. (Ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar). Guiados pelo
espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou:
A. Pai-Nosso que estais no céu...
D. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo. Quem o segue, não andará nas trevas,
mas terá a luz da vida.. (Mostrando a hóstia): Felizes os convidados para a Ceia
do Senhor! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim. Para vivermos o perdão com todos, Deus, em sua misericórdia, nos oferece
o Pão da Vida.
A. (Nº 172) 1. Muito alegre eu te pedi o que era meu: ...
P. OREMOS! Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos
agrada e amar-vos de todo o coração. 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 –/ encontros quaresmais em grupos de famílias / os candidatos ao diaconato e seu retiro / os professores e professoras que tivemos / fase diocesana da
Assembleia do Sínodo dos Bispos / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim. Discípulos missionários de Cristo, pratiquemos o perdão generoso, porque
recebemos vida nova nele em nosso Batismo.
A. (Canto Lit. 2016/2) Ref. /:Misericordiosos, misericordiosos, misericordiosos
como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda a alegria do retorno permanente à sua casa; vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão; vos sustente na luta contra o mal,
para celebrardes a vitória da Páscoa e viverdes no caminho da justiça, da verdade
e da alegria. E que vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
A. Amém.
P. A misericórdia do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
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Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, reunião do Colégio de Consultores no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 19h30, reunião da Área Past. de Severiano de Almeida em Mariano
Moro.
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Past. de Gaurama em Viadutos.
- sábado e domingo, retiro dos candidatos ao diaconato permanente, no Centro Diocesano.
- Domingo - Quinto da Quaresma.
Leituras da semana:
dia 28: 2ªf, Is 65,17-21; Sl 29(30); Jo 4,43-54; dia 29: 3ªf, Ez 47,1-9.12; Sl 45(46);
Jo 5,1-16; dia 30: 4ªf, Is 49,8-15; Sl 144(145); Jo 5,17-30; dia 31: 5ªf, Ex 32,7-14;
Sl 105(106); Jo 5,31-47; dia 1º, 6ªf, Sb 2,1a.12-22; Sl 33(34); Jo 7,1-2.10.25-30;
dia 02, sáb., São Francisco de Paula: Jr 11,18-20; Sl 7,2-3.9bc-10.11-12); Jo 7,4053; dia 03, dom., 5º da Quaresma: Is 43,16-21; Sl 125(126); Fl 3,8-14; Jo 8,1-11
(mulher adúltera).
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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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.
É a terceira vez que a CF aborda a temática da educação. Em 1982, com o
lema “a verdade vos libertará”, ela questionou o modelo de educação no Brasil.
Analisou o processo educativo em seu conjunto, considerando os seus principais
elementos e formas de abordagem, procurando mostrar o fundamento cristão
para a educação como um todo. Em 1998, com o lema “a serviço da vida e da
esperança”, visou colocar a fraternidade a serviço da educação e a educação
a serviço da cidadania, tendo como referencial o mandamento novo de Jesus
“amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.
A educação é assunto permanente em planos de governo de todos os países,
de instituições diversas da sociedade civil e das Igrejas.
Entre os Organismos da Cúria Romana para assessoria ao Papa na condução
da Igreja Católica, está a Congregação para a Educação (para as Instituições de
Estudos), constituída em 1588, com sucessivas remodelações.
Um dos 16 documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (realizado de
1962 1965) é a declaração sobre a educação. Em sua introdução, declara: O
sagrado Concílio Ecumênico considerou atentamente a extrema importância da
educação na vida do homem e a sua influência cada vez maior no progresso
social do nosso tempo.
A CNBB trata com frequência da Educação. Uma de suas atuais 12
Comissões Episcopais Pastorais é a de Cultura e a Educação. Um de seus mais
de 100 documentos é “Educação, Igreja e Sociedade – missão de educar” (nª 47,
de 1992). Tem 3 partes – 1ª, Problemas e esperanças na educação brasileira; 2ª,
Visão da Educação na perspectiva cristã; 3ª, Posicionamentos e propostas.
Na mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, Papa Francisco indica
três caminhos para a Paz, o diálogo entre gerações, a educação e o trabalho. Em
relação à educação, ele observa que o orçamento para ela diminui sensivelmente em
nível mundial e é vista mais como despesa do que como investimento. Contudo, ela
é fator fundamental de desenvolvimento humano integral, pois torna a pessoa mais
livre e responsável, sendo indispensável para a defesa e a promoção da Paz. Ele
deseja que o investimento na educação seja acompanhado por um empenho mais
consistente na promoção da cultura do cuidado, especialmente da Casa Comum.
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O texto base da CF deste ano, em sua apresentação considera a educação
um ato eminentemente humano, pois toda pessoa carrega profunda sede de
aprender e ensinar. Ao mesmo tempo é uma ação divina, uma vez que Deus
educa seu povo. Cristo se apresenta como o grande educador. Na ação educativa,
todos são educadores e educandos. É tarefa da própria pessoa, da família, da
escola, da Igreja e de toda a sociedade. Cita um provérbio de origem africana que
afirma ser necessário uma aldeia para se educar uma criança.
O texto base apesenta aspectos da realidade em relação à educação, de sua
conceituação, das escolas católicas de educação básica e de educação superior.
Na fundamentação, apresenta Cristo como Mestre e Educador, os horizontes
próprios da educação cristã, a educação na fé, a educação para o diálogo, para
o belo, o bom e o verdadeiro. Na perspectiva do agir, o texto acena para um
projeto de vida como fonte para uma nova sociedade, fala do “Pacto Educativo
Global” proposto pelo Papa Francisco e indica pistas para educar para um novo
humanismo.

“Viver a conversão quaresmal”

SANTA MISSA, BÊNÇÃO E IMPOSIÇÃO DAS CINZAS
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Basílica de São Pedro, quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
Principiamos o caminho da Quaresma,
que se abre com as palavras do profeta Joel
indicando-nos a direção a tomar. Tratase dum convite que brota do coração de
Deus, suplicando-nos de braços abertos e
olhos cheios de nostalgia: «Convertei-vos
a Mim de todo o vosso coração» (Jl 2, 12).
Convertei-vos a Mim. A Quaresma é uma
viagem de regresso a Deus. Quantas vezes,
atarefados ou indiferentes, Lhe dissemos:
«Senhor, espera! Virei encontrar-Vos mais tarde... Hoje não posso, mas amanhã
começarei a rezar e a fazer algo pelos outros». E assim dia após dia… Agora
Deus lança um apelo ao nosso coração. Na vida, sempre teremos coisas a fazer e
desculpas a apresentar, mas, irmãos e irmãs, hoje é o tempo de regressar a Deus.
Convertei-vos a Mim – diz Ele – de todo o vosso coração. A Quaresma é
uma viagem que envolve toda a nossa vida, tudo de nós mesmos. É o tempo para
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verificar as estradas que estamos a percorrer, para encontrar o caminho que nos
leva de volta a casa, para redescobrir o vínculo fundamental com Deus, do qual
tudo depende. A Quaresma não é compor um ramalhete espiritual; é discernir
para onde está orientado o coração. Aqui está o centro da Quaresma: para onde
está orientado o meu coração? Tentemos saber: Para onde me leva o «navegador»
da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor, ou
para ser notado, louvado, preferido, no primeiro lugar e assim por diante? Tenho
um coração «dançarino» que dá um passo para a frente e outro para trás, amando
ora o Senhor ora o mundo, ou um coração firme em Deus? Sinto-me bem com as
minhas hipocrisias ou luto para libertar o coração da simulação e das falsidades
que o têm prisioneiro?
A viagem da Quaresma é um êxodo: é um êxodo da escravidão para a
liberdade. São quarenta dias que recordam os quarenta anos em que o povo de
Deus caminhou pelo deserto para voltar à terra de origem. Mas, como foi difícil
deixar o Egito! Mais difícil do que deixar a terra foi tirar o Egito do coração
do povo de Deus, aquele Egito que traziam dentro… É muito difícil deixar o
Egito! Ao longo do caminho, nos seus lamentos, sempre se sentiam tentados
pelas cebolas, tentados a voltar para trás, presos às memórias do passado, a
qualquer ídolo. O mesmo se passa connosco: a viagem de regresso a Deus vê-se
dificultada pelos nossos apegos doentios, impedida pelos laços sedutores dos
vícios, pelas falsas seguranças do dinheiro e da ostentação, pela lamúria que
paralisa. Para caminhar, é preciso desmascarar estas ilusões.
Interroguemo-nos então: Como avançar no caminho para Deus? Ajudamnos as viagens de regresso narradas pela Palavra de Deus.
Olhamos para o filho pródigo e compreendemos que é tempo também
para nós de regressar ao Pai. Como aquele filho, também nós esquecemos o
ar de casa, delapidamos bens preciosos em troca de coisas sem valor e ficamos
com as mãos vazias e o coração insatisfeito. Caímos: somos filhos que caem
continuamente, somos como criancinhas que tentam andar, mas estatelam-se no
chão precisando uma vez e outra de ser levantadas pelo papá. É o perdão do Pai
que sempre nos coloca de pé: o perdão de Deus, a Confissão, é o primeiro passo
da nossa vigem de regresso. Ao dizer Confissão, recomendo aos confessores:
Sede como o pai, não com o chicote, mas com o abraço.
Depois precisamos de regressar a Jesus, fazer como aquele leproso
curado que voltou para Lhe agradecer. Curados foram dez, mas só ele foi
também salvo, porque voltara para Jesus (cf. Lc 17, 12-19). Todos, todos nós
temos enfermidades espirituais: sozinhos, não podemos curá-las; todos temos
vícios arraigados: sozinhos, não podemos extirpá-los; todos temos medos que
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nos paralisam: sozinhos, não podemos vencê-los. Precisamos de imitar aquele
leproso, que voltou para Jesus e se prostrou aos seus pés. Temos necessidade da
cura de Jesus, precisamos de colocar diante d’Ele as nossas feridas e dizer-Lhe:
«Jesus, estou aqui diante de Vós, com o meu pecado, com as minhas misérias.
Vós sois o médico; podeis libertar-me. Curai o meu coração».
Mais ainda! A palavra de Deus pede-nos para regressar ao Pai, pede-nos para
voltar a Jesus, e somos chamados também a regressar ao Espírito Santo. As cinzas
na cabeça lembram-nos que somos pó e em pó nos havemos de tornar. Mas, sobre
este pó que somos nós, Deus soprou o seu Espírito de vida. Então não podemos viver
seguindo o pó, indo atrás de coisas que hoje existem e amanhã desaparecem. Voltemos
ao Espírito, Dador de vida! Voltemos ao Fogo que faz ressurgir as nossas cinzas,
àquele Fogo que nos ensina a amar. Continuaremos sempre a ser pó, mas – como diz
um hino litúrgico – pó enamorado. Voltemos a rezar ao Espírito Santo, redescubramos
o fogo do louvor, que queima as cinzas das lamúrias e da resignação.
Irmãos e irmãs, esta nossa
viagem de regresso a Deus só é
possível, porque houve a sua vinda até
junto de nós. Caso contrário, não teria
sido possível. Antes de irmos até Ele,
desceu Ele até nós. Precedeu-nos, veio
ao nosso encontro. Por nós, desceu até
mais fundo de quanto pudéssemos
imaginar: fez-Se pecado, fez-Se morte. Isto mesmo no-lo recordou São Paulo:
«Aquele que não havia conhecido o pecado, Deus O fez pecado por nós» (2 Cor
5, 21). Para não nos deixar sozinhos e acompanhar-nos no caminho, Ele desceu
dentro do nosso pecado e da nossa morte. Tocou o pecado, tocou a nossa morte.
Então a nossa viagem é deixar-se tomar pela mão. O Pai que nos chama a voltar
é Aquele que sai de casa e vem procurar-nos; o Senhor que nos cura é Aquele que
Se deixou ferir na cruz; o Espírito que nos faz mudar de vida é Aquele que sopra
com força e suavidade sobre o nosso pó.
Daí a súplica do Apóstolo: «Deixai-vos reconciliar com Deus» (2 Cor
5, 20). Deixai-vos reconciliar: o caminho não se apoia nas nossas forças; com
as próprias forças, ninguém pode reconciliar-se com Deus; não consegue. A
conversão do coração, com os gestos e práticas que a exprimem, só é possível
se partir do primado da ação de Deus. O que nos faz regressar a Ele não são
as nossas capacidades nem os méritos que ostentamos, mas a sua graça que
temos de acolher. Salva-nos a graça. A salvação é pura graça, pura gratuidade.
Disse-o claramente Jesus no Evangelho: o que nos torna justos não é a justiça
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que praticamos diante dos homens, mas a relação sincera com o Pai. O início
do regresso a Deus é reconhecermo-nos necessitados d’Ele, necessitados de
misericórdia, necessitados da sua graça. O caminho certo é este: o caminho da
humildade. Como me sinto eu: necessitado ou autossuficiente?
Hoje inclinamos a cabeça para receber as cinzas. No termo da Quaresma,
abaixar-nos-emos ainda mais para lavar os pés dos irmãos. A Quaresma é uma
descida humilde dentro de nós e rumo aos outros. É compreender que a salvação não
é uma escalada para a glória, mas um abaixamento por amor. É fazer-nos humildes.
Neste caminho, para não perder o rumo, coloquemo-nos diante da cruz de Jesus: é
a cátedra silenciosa de Deus. Contemplemos cada dia as suas chagas, as chagas que
Ele levou para o Céu e todos os dias, na sua oração de intercessão, faz ver ao Pai.
Contemplemos cada dia as suas chagas. Naqueles buracos, reconheçamos o nosso
vazio, as nossas faltas, as feridas do pecado, os golpes que nos fizeram sofrer. E
contudo, mesmo ali, vemos que Deus não aponta o dedo contra nós, mas abre-nos os
braços. As suas chagas estão abertas para nós e, por aquelas chagas, fomos curados
(cf. 1 Ped 2, 24; Is 53, 5). Beijemo-las e compreenderemos que precisamente lá, nos
buracos mais dolorosos da vida, Deus nos espera com a sua infinita misericórdia.
Porque ali, onde somos mais vulneráveis, onde mais nos envergonhamos, Ele veio
ao nosso encontro. E agora que veio ter connosco, convida-nos a regressar a Ele,
para voltarmos a encontrar a alegria de ser amados.

“Na Quaresma – ouvir Deus que fala ao coração”

PAPA FRANCISCO - ANGELUS
Praça São Pedro, domingo, 21 de fevereiro de 2021
Amados irmãos e irmãs, bom dia!
Quarta-feira passada, com o rito penitencial das cinzas, começamos o
percurso da Quaresma. Hoje, primeiro domingo deste tempo litúrgico, a Palavra
de Deus indica-nos o caminho para viver frutuosamente os quarenta dias que
precedem a celebração anual da Páscoa. É o caminho percorrido por Jesus, que o
Evangelho, no estilo essencial de Marcos, resume dizendo que antes de começar
a sua pregação, ele se retirou durante quarenta dias no deserto, onde foi tentado
por Satanás (cf. 1, 12-15). O Evangelista enfatiza que «o Espírito impeliu Jesus
para o deserto» (v. 12). O Espírito Santo desceu sobre ele imediatamente após
o batismo recebido de João no rio Jordão, o mesmo Espírito impele-o agora a
ir para o deserto, para enfrentar o Tentador, para lutar contra o diabo. Toda a
existência de Jesus é colocada sob o signo do Espírito de Deus, que o anima,
inspira e guia.
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Mas pensemos no deserto. Reflitamos um
momento sobre este ambiente, natural e simbólico,
tão importante na Bíblia. O deserto é o lugar onde
Deus fala ao coração do homem, e onde brota a
resposta da oração, ou seja, o deserto da solidão,
o coração desapegado de outras coisas e sozinho,
nesta solidão, abre-se à Palavra de Deus. Mas
é também o lugar da provação e da tentação,
onde o Tentador, aproveitando a fragilidade e as
necessidades humanas, insinua a sua voz mentirosa,
alternativa à de Deus, uma voz alternativa que
mostra outro caminho, um caminho de engano.
O Tentador seduz. Na verdade, durante os quarenta dias vividos por Jesus no
deserto, começa o “duelo” entre Jesus e o diabo, que terminará com a Paixão e a
Cruz. Todo o ministério de Cristo é uma luta contra o Maligno nas suas numerosas
manifestações: curas de doenças, exorcismos sobre os possuídos, perdão dos
pecados. Após a primeira fase em que Jesus demonstra que fala e age com o poder
de Deus, parece que o diabo tem a vantagem, quando o Filho de Deus é rejeitado,
abandonado e por fim capturado e condenado à morte. Parece que o diabo é o
vitorioso. Na realidade, foi precisamente a morte o último “deserto” a atravessar
para derrotar definitivamente Satanás e libertar-nos a todos do seu poder. E assim
Jesus venceu no deserto da morte para vencer na Ressurreição.
Todos os anos, no início da Quaresma, este Evangelho das tentações de
Jesus no deserto recorda-nos que a vida do cristão, nas pegadas do Senhor, é uma
batalha contra o espírito do mal. Mostra-nos que Jesus enfrentou voluntariamente
o Tentador e o venceu; e ao mesmo tempo recorda-nos que ao diabo é concedida
a possibilidade de agir também sobre as tentações. Devemos estar conscientes da
presença deste inimigo astuto, interessado na nossa condenação eterna, no nosso
fracasso, e preparar-nos para nos defendermos dele e combatê-lo. A graça de
Deus assegura-nos, através da fé, oração e penitência, a vitória sobre o inimigo.
Mas gostaria de salientar uma coisa: nas tentações Jesus nunca dialoga com o
diabo, nunca. Na sua vida, Jesus nunca teve um diálogo com o diabo, nunca.
Ou o afasta dos possuídos ou o condena ou mostra a sua malícia, mas nunca
dialoga com ele. E no deserto parece haver um diálogo porque o diabo lhe faz
três propostas e Jesus responde. Mas Jesus não responde com as suas palavras;
responde com a Palavra de Deus, com três passagens da Escritura. E é isto que
também todos nós devemos fazer. Quando o sedutor se aproxima, começa a
seduzir-nos: “Mas pensa isto, faz aquilo...” A tentação é entrar em diálogo com
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ele, como fez Eva; e se entrarmos em diálogo com o diabo, seremos derrotados.
Colocai isto na cabeça e no coração: nunca dialogar com o diabo, não há diálogo
possível. Apenas a Palavra de Deus.
No tempo da Quaresma, o Espírito Santo também nos exorta, como Jesus,
a entrar no deserto. Não se trata - como já vimos - de um lugar físico, mas de
uma dimensão existencial na qual permanecer em silêncio, escutar a palavra de
Deus, «para que a verdadeira conversão se realize em nós» (Oração da coleta
do 1º Domingo da Quaresma B). Não tenhamos medo do deserto, procuremos
mais momentos de oração, de silêncio, para entrarmos em nós mesmos. Não
receemos. Somos chamados a caminhar pelas veredas de Deus, renovando as
promessas do nosso batismo: renunciar a Satanás, a todas as suas obras e a todas
as suas seduções. O inimigo está ali à espreita; estai atentos. Nunca dialogueis
com ele. Confiamo-nos à intercessão materna da Virgem Maria.

Mensagem do papa Francisco
para o Dia Mundial do Doente 2022

«Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36).
Colocar-se ao lado de quem
sofre num caminho de caridade»
Queridos irmãos e irmãs!
Há trinta anos, São João Paulo
II instituiu o Dia Mundial do Doente
para sensibilizar o povo de Deus, as
instituições sanitárias católicas e a
sociedade civil para a solicitude com
os enfermos e quantos cuidam deles.
Agradecemos ao Senhor o caminho feito durante estes anos nas Igrejas
particulares de todo o mundo. Já se deram muitos passos em frente, mas há
ainda um longo caminho a percorrer para garantir a todos os doentes, mesmo nos
lugares e situações de maior pobreza e marginalização, os cuidados de saúde, de
que necessitam, e também o devido acompanhamento pastoral para conseguirem
viver o período da doença unidos a Cristo crucificado e ressuscitado. Que o XXX
Dia Mundial do Doente – por causa da pandemia, a sua celebração culminante
não poderá ter lugar em Arequipa, no Peru, mas vai realizar-se na Basílica de São
Pedro, no Vaticano – nos ajude a crescer na proximidade e no serviço às pessoas
enfermas e às suas famílias.
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1. Misericordiosos como o Pai
O tema escolhido para este trigésimo Dia Mundial – «Sede misericordiosos
como o vosso Pai é misericordioso» (Lc 6, 36) – faz-nos, antes de mais nada,
voltar o olhar para Deus, «rico em misericórdia» (Ef 2, 4), que olha sempre para
os seus filhos com amor de pai, mesmo quando se afastam d’Ele. Com efeito a
misericórdia é, por excelência, o nome de Deus, que expressa a sua natureza não
como um sentimento ocasional, mas como força presente em tudo o que Ele faz.
É conjuntamente força e ternura. Por isso podemos dizer, cheios de maravilha
e gratidão, que a misericórdia de Deus tem nela mesma tanto a dimensão da
paternidade como a da maternidade (cf. Is 49, 15), porque Ele cuida de nós com
a força dum pai e com a ternura duma mãe, sempre desejoso de nos dar vida nova
no Espírito Santo.
2. Jesus, misericórdia do Pai
Suprema testemunha do amor misericordioso do Pai para com os enfermos
é o seu Filho unigênito. Quantas vezes os Evangelhos nos narram os encontros
de Jesus com pessoas que sofriam de várias doenças! Ele «começou a percorrer
toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o Evangelho do Reino
e curando entre o povo todas as doenças e enfermidades» (Mt 4, 23). Podemos
perguntar-nos: Por que esta atenção particular de Jesus para com os doentes, a
ponto da mesma se tornar também a atividade principal na missão dos apóstolos,
enviados pelo Mestre a anunciar o Evangelho e curar os enfermos (cf. Lc 9, 2)?
Um pensador do século XX sugere-nos uma razão: «A dor isola duma
forma absoluta e é deste isolamento absoluto que nasce o apelo ao outro,
a invocação ao outro». Quando uma pessoa experimenta na própria carne
fragilidade e sofrimento por causa da doença, também o seu coração se sente
acabrunhado, cresce o medo, multiplicam-se as dúvidas, torna-se mais impelente
a questão sobre o sentido de tudo o que está a acontecer. A propósito, como não
recordar os numerosos enfermos que, durante este tempo de pandemia, viveram
a última parte da sua existência na solidão duma unidade de terapia intensiva,
certamente cuidados por generosos profissionais de saúde, mas longe dos afetos
mais queridos e das pessoas mais importantes da sua vida terrena? Daqui vemos
a importância de se ter ao lado testemunhas da caridade de Deus, que a exemplo
de Jesus, misericórdia do Pai, derramem sobre as feridas dos enfermos o óleo da
consolação e o vinho da esperança.
3. Tocar a carne sofredora de Cristo
O convite de Jesus a ser misericordiosos como o Pai adquire um significado
particular para os profissionais de saúde. Penso nos médicos, enfermeiros, técnicos
de laboratório, auxiliares e cuidadores dos enfermos, bem como nos numerosos
voluntários que doam tempo precioso a quem sofre. Queridos profissionais da
saúde, o vosso serviço junto dos doentes, realizado com amor e competência,
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ultrapassa os limites da profissão para se tornar uma missão. As vossas mãos
que tocam a carne sofredora de Cristo podem ser sinal das mãos misericordiosas
do Pai. Permanecei cientes da grande dignidade da vossa profissão e também da
responsabilidade que ela acarreta.
Bendizemos o Senhor pelos progressos que a ciência médica realizou
sobretudo nestes últimos tempos; as novas tecnologias permitiram dispor de vias
terapêuticas de grande utilidade para os doentes; a pesquisa continua a dar a
sua valiosa contribuição para derrotar velhas e novas patologias; a medicina de
reabilitação desenvolveu notavelmente os seus conhecimentos e competências.
Tudo isso, porém, não deve jamais fazer esquecer a singularidade de cada doente,
com a sua dignidade e as suas fragilidades. O doente é sempre mais importante do
que a sua doença, e por isso qualquer abordagem terapêutica não pode prescindir
da escuta do paciente, da sua história, das suas ansiedades, dos seus medos.
Mesmo quando não se pode curar, sempre é possível tratar, consolar e fazer
sentir à pessoa uma proximidade que demonstre mais interesse por ela do que
pela sua patologia. Espero, pois, que os percursos de formação dos operadores
da saúde sejam capazes de os habilitar para a escuta e a dimensão relacional.
4. Os lugares de tratamento, casas
de misericórdia
O Dia Mundial do Doente é ocasião
propícia também para determos a nossa
atenção nos lugares de tratamento. A
misericórdia para com os enfermos levou
a comunidade cristã a abrir, no decorrer
dos séculos, inúmeras «estalagens do
bom samaritano» (cf. Lc 10, 34), onde
pudessem ser acolhidos e tratados doentes
de todo o género, sobretudo aqueles que,
por indigência, pela exclusão social ou
pelas dificuldades no tratamento dalgumas
patologias, não encontravam resposta ao seu pedido de saúde. Em tais situações,
são sobretudo as crianças, os idosos e as pessoas mais fragilizadas que pagam o
preço mais alto. Misericordiosos como o Pai, muitos missionários acompanharam
o anúncio do Evangelho com a construção de hospitais, dispensários e lugares
de tratamento. São obras preciosas, através das quais se concretizou a caridade
cristã e se tornou mais credível o amor de Cristo, testemunhado pelos seus
discípulos. Penso sobretudo nas populações das zonas mais pobres da Terra,
onde por vezes é necessário percorrer longas distâncias para encontrar centros
de tratamento que, embora com recursos limitados, oferecem tudo o que têm
disponível. Ainda há um longo caminho a percorrer e, nalguns países, receber
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adequados tratamentos continua a ser um luxo. Testemunha-o, por exemplo, a
escassa disponibilidade, nos países mais pobres, de vacinas contra a covid-19 e
ainda mais a falta de tratamentos para patologias que requerem medicamentos
muito mais simples.
Neste contexto, desejo reafirmar a importância das instituições sanitárias
católicas: são um tesouro precioso que deve ser preservado e sustentado; a sua
presença caracterizou a história da Igreja pela sua proximidade aos doentes mais
pobres e às situações mais esquecidas. Quantos fundadores de famílias religiosas
souberam ouvir o clamor de irmãos e irmãs privados de acesso aos tratamentos
ou mal atendidos, prodigalizando-se ao seu serviço! Ainda hoje, mesmo nos
países mais desenvolvidos, a sua presença é uma bênção, porque, além de cuidar
do corpo com toda a competência necessária, sempre podem oferecer também
aquela caridade cujo centro da atenção são os doentes e os seus familiares. Numa
época em que se difundiu a cultura do descarte e nem sempre se reconhece a vida
como digna de ser acolhida e vivida, estas estruturas, como casas da misericórdia,
podem ser exemplares na salvaguarda e no cuidado de cada existência, mesmo a
mais frágil, desde o próprio início até ao seu termo natural.
5. A misericórdia pastoral: presença e proximidade
No caminho feito ao longo destes trinta anos, a própria pastoral da saúde
viu o seu serviço ser cada vez mais reconhecido como indispensável. Na verdade,
se a pior discriminação sofrida pelos pobres – e os doentes são pobres de saúde
– é a falta dos cuidados espirituais, não podemos exonerar-nos de lhes oferecer a
proximidade de Deus, a sua bênção, a sua Palavra, a celebração dos Sacramentos e
a proposta dum caminho de crescimento e amadurecimento na fé [6]. A propósito,
gostaria de lembrar que a proximidade aos enfermos e o seu cuidado pastoral não
competem apenas a alguns ministros especificamente deputados para o efeito;
visitar os enfermos é um convite feito por Cristo a todos os seus discípulos.
Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em casa e esperam por
uma visita! O ministério da consolação é tarefa de todo o batizado, recordando-se
das palavras de Jesus: «Estive doente e visitastes-Me» (Mt 25, 36).
Queridos irmãos e irmãs, à intercessão de Maria, Saúde dos Enfermos,
confio todos os doentes e as suas famílias. Unidos a Cristo, que carrega sobre Si
o sofrimento do mundo, possam encontrar sentido, consolação e confiança. Rezo
por todos os profissionais de saúde para que, ricos em misericórdia, ofereçam aos
pacientes, juntamente com os tratamentos devidos, a sua proximidade fraterna.
De coração, a todos concedo a Bênção Apostólica.
Roma, São João de Latrão, na Memória de Nossa Senhora de Loreto, 10
de dezembro de 2021.
Francisco
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Papa aos empresários:
“Mais dignidade no trabalho, mais qualidade e beleza”

Discurso do Papa Francisco a uma Delegação de
Empresários Franceses

Sala Clementina, sexta-feira, 7 de janeiro de 2022
Sinto-me feliz por vos receber por ocasião
da vossa peregrinação a Roma sobre o tema do
bem comum. Agradeço a D. Dominique Rey
as suas amáveis palavras. Acho muito bom e
corajoso que, no mundo de hoje, frequentemente
marcado por individualismo, indiferença e até
marginalização das pessoas mais vulneráveis,
alguns empresários e dirigentes empresariais se
preocupem pelo serviço de todos e não apenas
pelos interesses privados ou círculos restritos.
Não duvido que isto represente um desafio para
vós. Por isso, gostaria de partilhar convosco alguns ensinamentos do Evangelho para vos
ajudar a desempenhar o vosso papel de líderes, segundo o coração de Deus. Indicarei dois
pares de conceitos que parecem estar sempre em tensão, mas que o cristão, ajudado pela
graça, pode unificar na própria vida: ideal e realidade; autoridade e serviço.
Ideal e realidade . Há alguns dias, invoquei aquela “colisão”, aquele choque,
que todos os cristãos frequentemente experimentam, entre o ideal com que sonham
e a realidade que encontram. Fi-lo referindo-me à Virgem Maria diante do presépio
em Belém, ela que se encontra obrigada a dar à luz o Filho de Deus na pobreza de um
estábulo (cf. Homilia, 1 de janeiro de 2022): «Esperamos que tudo corra bem, mas
depois, como relâmpago em céu sereno, chega um problema inesperado. E gera-se uma
dolorosa colisão entre as expetativas e a realidade» (ibid.).
A procura do bem comum é para vós uma preocupação, um ideal, no contexto das
vossas responsabilidades profissionais. Por conseguinte, o bem comum é certamente um
elemento determinante no vosso discernimento e nas vossas escolhas como líderes, mas
deve conformar-se com as obrigações impostas pelos sistemas económicos e financeiros
atualmente em vigor, que muitas vezes ridicularizam os princípios evangélicos de justiça
social e caridade. E imagino que, por vezes, a vossa tarefa pesa sobre vós, que a vossa
consciência entra em conflito quando o ideal de justiça e de bem comum que gostaríeis
de alcançar não se pôde realizar, e que a dura realidade se apresenta a vós como uma
falta, um revés, um remorso, um “choque”.
É importante que consigais superar isto e vivê-lo com fé, para que possais
perseverar e não desanimar. Perante o “escândalo do presépio”, Maria não desanimou,
não se rebelou, mas reagiu guardando e meditando no seu coração, sinal de uma fé
adulta, que se fortalece na prova. Preservar significa acolher, apesar da escuridão e na
humildade, as coisas difíceis de aceitar, que não queríamos, que não podíamos evitar;
sem procurar disfarçar ou “inventar” a vida, para fugir às nossas responsabilidades. E
meditar é, na oração, unificar as coisas boas e más que fazem parte da vida, para melhor
compreender o entrelaçamento e o significado na perspetiva de Deus (cf. ibid.).
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O segundo binómio: autoridade e serviço . Quando os Apóstolos discutem quem
é o maior entre eles, Jesus intervém: «Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último
de todos e o servo de todos» (Mc 9, 35). A missão do dirigente cristão assemelha-se, em
muitos aspetos, à do pastor, de quem Jesus é o modelo, e que sabe ir à frente do rebanho
para mostrar o caminho, sabe estar no meio para ver o que lá se passa, e sabe ficar atrás,
para garantir que ninguém perca o contacto. Exortei frequentemente os sacerdotes e os
bispos a terem “o cheiro das ovelhas”, a mergulharem na realidade daqueles que lhes
são confiados, a conhecerem-nos, a tornarem-se próximos deles. Creio que este conselho
também se aplica a vós! Por isso, encorajo-vos a estar perto daqueles que trabalham
convosco a todos os níveis: a interessar-vos pelas suas vidas, a terdes consciência das
suas dificuldades, sofrimentos, ansiedades, mas também das suas alegrias, projetos e
esperanças.
O exercício da autoridade como serviço requer a sua partilha. Também aqui,
Jesus é nosso mestre, quando envia os seus discípulos em missão, dotando-os da própria
autoridade (cf. Mt 28, 18-20). Sois convidados a pôr em prática a subsidiariedade através
da qual se valoriza «a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente dos
últimos. Todas as partes de um corpo são necessárias […] as partes que podem parecer
mais frágeis e menos importantes são na realidade as mais necessárias» (Audiência
geral, 23 de setembro de 2020). Assim, o dirigente cristão é chamado a considerar
cuidadosamente o lugar atribuído a todas as pessoas da sua empresa, incluindo aquelas
cujas tarefas podem parecer de menor importância, porque todos são importantes aos
olhos de Deus. Embora o exercício da autoridade exija que tomemos decisões corajosas,
por vezes em primeira pessoa, a subsidiariedade permite que cada um dê o melhor de
si, sinta que participa, assuma a sua quota-parte de responsabilidade e contribua assim
para o bem do todo.
Compreendo que o Evangelho pode ser exigente e que é difícil de implementar
num mundo profissional competitivo e concorrencial. No entanto, convido-vos a manter
o olhar fixo em Jesus Cristo, com a vossa vida de oração e a oferta do trabalho diário.
Ele experimentou na cruz o amor até ao fim, cumprindo a sua missão até ao ponto
de dar a própria vida. Também vós tendes as vossas cruzes para carregar. Mas sede
confiantes: Ele prometeu acompanhar-nos «até ao fim do mundo» (Mt 28, 20). Não
hesiteis em invocar o Espírito Santo para guiar as vossas escolhas. A Igreja precisa do
vosso testemunho.
Agradeço-vos e abençoo-vos. E não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!

Papa: a revolução da ternura,
modo inesperado de fazer justiça

A ternura paterna foi o tema da catequese do Papa na Audiência Geral do dia 19
de janeiro, na Sala Paulo VI. Mais uma vez, Francisco falou da “revolução da ternura”
e mencionou de modo especial a condição dos encarcerados. “É justo que quem errou
pague, mas é ainda mais justo que possa se redimir.”
O Pontífice recordou que não há nos Evangelhos relatos explícitos de como São
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José exerceu sua paternidade. Todavia, é possível
compreender algo a partir do próprio Jesus, que
sempre usou a palavra “pai” para falar de Deus e
do seu amor.
Entre as muitas parábolas que tem a figura
paterna como protagonista, Francisco citou a
do Pai misericordioso e o acolhimento ao filho
pródigo, narrada por Lucas.
O filho estava à espera de uma punição,
contentando-se em ser tratado como um dos
criados; e, ao contrário, vê-se abraçado pelo
pai. “A ternura é algo maior do que a lógica do
mundo”, comentou o Papa. “É um modo inesperado de fazer justiça.”
Deus não se assusta com nossos pecados
Por isso, acrescentou o Pontífice, jamais devemos esquecer que Deus não se
assusta com nossos pecados:
“Vamos colocar isso na nossa cabeça: Deus não se assusta com nossos pecados,
é maior do que os nossos pecados. É pai, é amor, é terno. Não se assusta com nossos
pecados, nossos erros, nossas quedas, mas se assusta com o fechamento do nosso
coração - isto sim O faz sofrer - com a nossa falta de fé no seu amor.”
Francisco contou uma encenação de uma peça teatral feita por jovens sobre a
parábola do filho pródigo. O jovem pediu um lenço branco na janela como sinal de
que o pai o havia perdoado. Mas quando regressou, encontrou a casa repleta de lenços.
“Assim é a misericórdia de Deus. (...) Todos nós temos contas para resolver, mas fazer
as contas com Deus é algo belíssimo, porque nós começamos a falar e Ele nos abraça.
A ternura.”
E como tem feito neste ciclo dedicado a São José, o Pontífice concluiu a catequese
com uma oração:
“São José, pai na ternura,
ensinai-nos a aceitar que somos amados precisamente naquilo que é mais débil
em nós.
Concedei que não coloquemos qualquer obstáculo
entre a nossa pobreza e a grandeza do amor de Deus.
Suscitai em nós o desejo de nos aproximarmos do Sacramento da
Reconciliação,
para que possamos ser perdoados e também que nos tornemos capazes de amar
com ternura os nossos irmãos e irmãs na sua pobreza.
Estai próximo daqueles que erraram e que pagam o preço por isso;
ajudai-os a encontrar, juntamente com a justiça, a ternura para recomeçar.
E ensinai-lhes que a primeira maneira de recomeçar
é pedir sinceramente perdão, para sentir a carícia do Pai.”
Fonte: Vatican News
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