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Leituras do mês de maio 2022
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

dia 1º,

dom.:

At 5,27b-32.40b-41; Sl 29(30); Ap 5,11-14; Jo 21,1-19 ou mais breve: 1-14; (Pesca e Pedro). 3º da Páscoa

dia 02,

2ªf:

At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29;

dia 03,

3ªf:

1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14;

dia 04,

4ªf:

At 8,1b-8; Sl 65(66); Jo 6,35-40;

dia 05,

5ªf:

At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51;

dia 06,

6ªf:

At 9,1-20; Sl 116(117); Jo 6,52-59;

dia 07,

sáb.:

At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,60-69;

dia 08,

dom.:

Sto Atanásio
Ss. Filipe e Tiago

At 13,14.43-52; Sl 99(100); Ap 7,9.14b-17; Jo 10,27-30; (As ovelhas ouvem a voz do Pastor)
4º da Páscoa

– 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas.
dia 09,

2ªf:

At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,1-10;

dia 10,

3ªf:

At 11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30;

dia 11,

4ªf:

At 12,24-13,5a; Sl 66(67); Jo 12,44-50;

São João de Ávila

dia 12,

5ªf:

At 13,13-25; Sl 88 (89); Jo 13,16-20; São Nereu, Santo Aquiles e São Pancrácio

dia 13,

6ªf:

At 13,26-33; Sl 2,6-7.8-9.10-11(R.7); Jo 14,1-6;

dia 14,

sáb.:

At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17;

dia 15,

dom.:

At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35 (Glorificação e amor);

dia 16,

2ªf:

At 14,5-18; Sl 113B(115); Jo 14,21-26;

dia 17,

3ªf:

At 14,19-28; Sl 144(145); Jo 14,27-31a;

dia 18,

4ªf:

At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,1-8;

dia 19,

5ªf:

At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11;

dia 20,

6ªf:

At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17;

dia 21,

sáb.:

At 16,1-10; Sl 99(100); Jo 15,18-21;

N. Sra. de Fátima
São Matias
5º Páscoa

São João I
São Bernardino de Sena

dia 22,

Dom.:

At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 21,10-14.22-23; Jo 14,23-29 (Espírito Santo e paz);

dia 23,

2ªf:

At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b (R.4a); Jo 15,26-16,4a;

dia 24,

3ªf:

At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11;

dia 25,

4ªf:

6º da Páscoa

At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-15;
São Beda, São Gregório VII e Santa Maria Madalena de Pazzi

dia 26,

5ªf:

dia 27,

6ªf,

At 18,9-18; Sl 46(47); Jo 16,20-23a;

dia 28,

sáb.:

At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28;

At 18,1-8; Sl 97(98); Jo 16,16-20;

dia 29, dom.:

At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23 ou Hb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53;

dia 30,

2ªf:

At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33;

dia 31,

3ªf:

Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.6b); Jo 1,39-56;

dia 1º,

4ªf:

At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19;

dia 02,

5ªf:

At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26;

ASCENSÃO DO SENHOR
Visitação de Nossa Senhora
São Justino
Stos. Marcelino e Pedro

dia 03,

6ªf:

At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19;

dia 04,

sáb.:

At 28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25;

dia 05,

dom.:

At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23 ou Jo 14,15-16.23b-26; PENTECOSTES

São Carlos Lwanga e comps.
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56º Dia Mundial das Comunicações Sociais
- 29 de maio de 2022
Mensagem do Papa Francisco

Escutar com o ouvido do coração
Queridos irmãos e irmãs!
No ano passado, refletimos sobre a necessidade de «ir e ver» para descobrir a realidade e poder narrá-la a partir da experiência dos acontecimentos e do
encontro com as pessoas. Continuando nesta linha, quero agora fixar a atenção
noutro verbo, «escutar», que é decisivo na gramática da comunicação e condição
para um autêntico diálogo.
Com efeito, estamos perdendo a capacidade de ouvir a pessoa que temos à
nossa frente, tanto na teia normal das relações quotidianas como nos debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Ao mesmo tempo, a escuta experimenta um novo e importante desenvolvimento em campo comunicativo
e informativo, através das várias ofertas de podcast e chat audio, confirmando
que a escuta continua essencial para a comunicação humana.
A um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi-lhe perguntada qual era a maior necessidade dos seres humanos. Respondeu: «O desejo ilimitado
de ser ouvidos». Apesar de frequentemente oculto, é um desejo que interpela toda a
pessoa chamada a ser educadora, formadora, ou que desempenhe de algum modo o
papel de comunicador: os pais e os professores, os pastores e os agentes pastorais,
os operadores da informação e quantos prestam um serviço social ou político.
Escutar com o ouvido do coração
A partir das páginas bíblicas aprendemos
que a escuta não significa apenas uma percepção
acústica, mas está essencialmente ligada à relação
dialogal entre Deus e a humanidade. O «shema’ Israel – escuta, Israel» (Dt 6, 4) – as palavras iniciais
do primeiro mandamento do Decálogo – é continuamente lembrado na Bíblia, a ponto de São Paulo
afirmar que «a fé vem da escuta» (Rm 10, 17). De
fato, a iniciativa é de Deus, que nos fala, e a ela correspondemos escutando-O;
e mesmo este escutar fundamentalmente provém da sua graça, como acontece
com o recém-nascido que responde ao olhar e à voz da mãe e do pai. Entre os
cinco sentidos, parece que Deus privilegia precisamente o ouvido, talvez por ser
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menos invasivo, mais discreto do que a vista, deixando consequentemente mais
livre o ser humano.
A escuta corresponde ao estilo humilde de Deus. Ela permite a Deus revelar-Se como Aquele que, falando, cria o homem à sua imagem e, ouvindo-o,
reconhece-o como seu interlocutor. Deus ama o homem: por isso lhe dirige a
Palavra, por isso «inclina o ouvido» para o escutar.
O homem, ao contrário, tende a fugir da relação, a virar as costas e «fechar os
ouvidos» para não ter de escutar. Esta recusa de ouvir acaba muitas vezes por se transformar em agressividade sobre o outro, como aconteceu com os ouvintes do diácono
Estêvão que, tapando os ouvidos, atiraram-se todos juntos contra ele (cf. At 7, 57).
Assim temos, por um lado, Deus que sempre Se revela comunicando-Se
livremente, e, por outro, o homem, a quem é pedido para sintonizar-se, colocar-se
à escuta. O Senhor chama explicitamente o homem a uma aliança de amor, para
que possa tornar-se plenamente aquilo que é: imagem e semelhança de Deus na
sua capacidade de ouvir, acolher, dar espaço ao outro. No fundo, a escuta é uma
dimensão do amor.
Por isso Jesus convida os seus discípulos a verificar a qualidade da sua
escuta. «Vede, pois, como ouvis» (Lc 8, 18): faz-lhes esta exortação depois de
ter contado a parábola do semeador, sugerindo assim que não basta ouvir, é preciso fazê-lo bem. Só quem acolhe a Palavra com o coração «bom e virtuoso» e
a guarda fielmente é que produz frutos de vida e salvação (cf. Lc 8, 15). Só prestando atenção a quem ouvimos, àquilo que ouvimos e ao modo como ouvimos
é que podemos crescer na arte de comunicar, cujo cerne não é uma teoria nem
uma técnica, mas a «capacidade do coração que torna possível a proximidade»
(Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 171).
Ouvidos, todos temos; mas muitas vezes mesmo quem possui um ouvido
perfeito, não consegue escutar o outro. Pois existe uma surdez interior, pior do
que a física. De fato, a escuta não tem a ver apenas com o sentido do ouvido,
mas com a pessoa toda. A verdadeira sede da escuta é o coração. O rei Salomão,
apesar de ainda muito jovem, demonstrou-se sábio ao pedir ao Senhor que lhe
concedesse «um coração que escuta» ( 1 Rs 3, 9). E Santo Agostinho convidava
a escutar com o coração (corde audire), a acolher as palavras, não exteriormente
nos ouvidos, mas espiritualmente nos corações: «Não tenhais o coração nos ouvidos, mas os ouvidos no coração» [1]. E São Francisco de Assis exortava os
seus irmãos a «inclinar o ouvido do coração» [2].
Por isso, a primeira escuta a reaver quando se procura uma comunicação
verdadeira é a escuta de si mesmo, das próprias exigências mais autênticas, in-4-

continua na página 40

Celebração da Palavra de Deus
3º Domingo da Páscoa – 1º.5.2022

- União dos discípulos entre si e com Cristo, sustento para o anúncio e o testemunho
- Dia do trabalhador e da trabalhadora
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

(Os cantos sugeridos são do novo livro de cantos da Diocese:
Vinde e exultemos – Hinário Litúrgico – Diocese de Erexim)
Após a experiência renovadora do encontro com Cristo Ressuscitado, os apóstolos davam testemunho dele com coragem e ousadia. Como eles, a partir do encontro semanal com o Senhor da
vida na celebração litúrgica, devemos comprovar nossa fé com
nossa vida, a exemplo de muitos cristãos que enfrentam a perseguição também em nossos dias.
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 262) Ref. Alegrai-vos sempre no Senhor! ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Cristo Ressuscitado, que vai ao
encontro de seus seguidores e os conforta com sua presença vivificante, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (... acena para o Círio Pascal e proclama) Bendito sejais, Deus da vida, pela Ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz radiante, sinal da sua presença entre nós e
de vosso imenso amor para conosco!
A. (Nº 255) Ref. /:Cristo ressuscitou, aleluia! Venceu a morte com amor!:/ Aleluia!
(ministro/s com jarra/s de água se coloca/m diante de quem preside)
Rito da aspersão
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, pela água, criatura vossa, fonte de vida natural, na
qual nos fizestes renascer para a vida nova em vosso Filho Jesus Cristo, vencedor
da morte e do pecado. Aben†çoai, vos pedimos, esta água, a fim de que, aspergida
sobre nós, nos purifique de todo mal e nos renove em vosso amor misericordioso.
P.N.Sr.J.C.
A. Amém.
A. (Nº 238) Ref. Água santa! Ó água pura, vem! ....
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P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
Glória
(... rezado)
P. OREMOS. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação es-

piritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos
de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 3º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 826-831)
1ª Leitura: At 5,27b-32.40b-41
Salmo 29(30)
S. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
A. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes.
S. 1. - Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes,* e não deixastes rir de mim meus inimigos! - Vós tirastes minha alma dos abismos * e me salvastes, quando estava já morrendo!
2. - Cantai salmos ao Senhor, povo fiel,* dai-lhe graças e invocai seu santo nome!
- Pois sua ira dura apenas um momento,* mas sua bondade permanece a vida inteira; - se à tarde vem o pranto visitar-nos,* de manhã vem saudar-nos a alegria.
3. - Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade!* Sede, Senhor, o meu abrigo protetor!
- Transformastes o meu pranto em uma festa,* Senhor meu Deus, eternamente hei
de louvar-vos!
2ª Leitura: Ap 5,11-14
Evangelho: Jo 21,1-19
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado; ele teve compaixão do gênero
humano.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
A. Glória a vós, Senhor!
(N = Narrador; L1 = Leitor1 (Pedro); L2 = Leitor 2 (outro discípulo); Gr = Grupo
(discípulos); + = Jesus).
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N. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos
de Jesus. Simão Pedro disse a eles: L1. “Eu vou pescar”. N. Eles disseram: Gr.
“Também vamos contigo”. N. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram
nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas
os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: + “Moços, tendes
alguma coisa para comer?” N. Responderam: Gr. “Não”. N. Jesus disse-lhes:
+ “Lançai a rede à direita da barca, e achareis”. N. Lançaram, pois, a rede e
não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o
discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: L2. “É o Senhor”. N. Simão Pedro,
ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao
mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes.
Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros.
Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus
disse-lhes: + “Trazei alguns dos peixes que apanhastes”. N. Então Simão Pedro
subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta
e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus
disse-lhes: + “Vinde comer”. N. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar
quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão
e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez
que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem,
Jesus perguntou a Simão Pedro: + “Simão, filho de João, tu me amas mais do que
estes?” N. Pedro respondeu: L1. “Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”. N. Jesus
disse: + “Apascenta os meus cordeiros”. N. E disse de novo a Pedro: + “Simão,
filho de João, tu me amas?” N. Pedro disse: L1. “Sim, Senhor, tu sabes que eu te
amo”. N. Jesus lhe disse: + “Apascenta as minhas ovelhas”. N. Pela terceira vez,
perguntou a Pedro: + “Simão, filho de João, tu me amas?” N. Pedro ficou triste,
porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: L1. “Senhor, tu
sabes tudo; tu sabes que eu te amo”. N. Jesus disse-lhe: + “Apascenta as minhas
ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias
para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te
levará para onde não queres ir”. N. Jesus disse isso, significando com que morte
Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: + “Segue-me”.
P. Palavra da Salvação.
A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Para vocês participantes desta celebração dominical da Palavra de Deus, saudação fraterna em Cristo nosso Senhor.
Em fevereiro do ano passado, o Papa Francisco convocou a 16ª Assembleia
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos com três fases ou três etapas: uma diocesana,
de outubro do ano passado até julho deste ano; outra continental de setembro deste
ano a março do próximo ano; e por fim, assembleia de Bispos representantes de
todos os países, em outubro de 2023.
A palavra “sínodo” é composição de duas palavras gregas (juntos e caminho)
e significa caminhar juntos, caminhada em comum, caminhos que se encontram,
encontro e reunião de pessoas.
Na história da Igreja, sínodo designou reuniões importantes, sobretudo de Bispos. Ultimamente, ouve-se falar de sínodos em diversos níveis: Sínodo de uma determinada Diocese, Sínodo dos Bispos, Sínodo da Igreja de um determinado país.
Entre nós, é mais comum falar-se de assembleia - assembleia diocesana, assembleia
regional... O próprio Código de Direito Canônico mantém duas estruturas paralelas: o
Conselho de Pastoral e o Sínodo. Sínodo tem conotação mais jurídica. A assembleia,
sem diminuir o poder do Bispo diocesano, tem caráter mais informal e de participação
mais descentralizada. O Sínodo dos Bispos é uma instituição permanente, criada pelo
Papa Paulo VI, atendendo sugestões de Bispos participantes do Concílio Vaticano II.
Ele o criou com o documento de 15 de setembro de 1965, no início da quarta sessão do
Concílio. O Documento do Concílio Vaticano II sobre o ministério dos Bispos de 28
de outubro do mesmo ano assumiu o Sínodo como um Conselho representativo de todo
o Episcopado católico para a participação na solicitude do Papa pela Igreja Universal.
A próxima Assembleia do Sínodo já em fase diocesana tem como tema: sinodalidade – comunhão, participação e missão. Trata-se de todos caminharmos juntos,
na comunhão e participação, para realizarmos a missão transmitida por Cristo aos
Apóstolos, a toda a Igreja.
Na verdade, é da natureza do ser cristão viver o seguimento de Cristo, ser missionário. Este seguimento e a missão se dão a partir de um encontro vital com Ele.
Como tal, é uma graça que parte do chamado que Ele dirige a cada pessoa e resposta
decidida de quem é chamado. Quem vive a experiência deste encontro, permanece
com Cristo e, cheio de entusiasmo, motiva outros à mesma experiência (Jo 1,35-39).
Por isso, o discípulo é por natureza também missionário de Cristo.
Neste tempo pascal, a liturgia da palavra nos mostra como os discípulos de
Cristo, após um estremecimento por causa da morte dele, testemunham com vibração e entusiasmo a sua ressurreição.
Na primeira leitura deste terceiro domingo pascal, se diz que as autoridades proibiram os apóstolos de falar em nome de Jesus. São Pedro, em nome de todos, responde
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que se deve obedecer antes a Deus do que aos homens. Passando pela prisão e pela
flagelação, se declaram felizes por sofrer injúrias por causa de Cristo. Disso concluímos
que são características do discípulo de Cristo a obediência total a Deus e o entusiasmo no
testemunho de Cristo ressuscitado, sem ceder diante de qualquer dificuldade.
No evangelho deste domingo, São Pedro e outros seis apóstolos estão juntos.
São Pedro diz aos outros que ia pescar. Eles foram junto. Mas nada pescaram durante uma noite inteira. De manhã, apareceu alguém na margem do lago e perguntou se
eles tinham algo para comer. Responderam que não. O desconhecido mandou jogar
a rede à direita do barco. Vendo a rede cheia, o discípulo a quem Jesus amava disse
a Pedro que era o Senhor. Pedro foi logo até Cristo. Os outros conduziram o barco
à margem. Jesus pediu dos peixes que haviam apanhado. Pedro arrastou a rede, da
qual Cristo tomou peixes para colocar nas brasas nas quais já havia pão preparado.
Depois de servir-lhes pão e peixes, numa divina cortesia, perguntou três vezes a
Pedro se o amava. São Pedro respondeu sempre sim. E Jesus cada vez lhe disse:
apascenta meus cordeiros, apascenta minhas ovelhas.
Desta passagem, podemos destacar: São Pedro e os apóstolos haviam voltado à
situação anterior ao chamado de Cristo: lidar com a pesca. Cristo Ressuscitado foi a eles
e os fez retornar à missão de serem suas testemunhas. Sem Cristo, não pescaram nada.
Com Ele, encheram a rede. Sem Cristo, não se consegue nada. A rede simboliza a Igreja
que deve convidar a todos os povos a viverem em Cristo, evangelizando sempre com
ardor renovado, com expressões e métodos novos. Para exercer um ministério na Igreja,
como o de São Pedro, que é o de coordenar a todos, garantir a unidade na comunhão
fraterna e preservar a retidão da doutrina, é necessário um amor a toda prova a Cristo.
Que todos tenham um mês muito abençoado, intensificando a devoção a Maria nossa Mãe, pois o mês é dedicado a ela.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém! ...
Prece dos fiéis
P. Confiados na promessa de Cristo de alcançarmos tudo o que pedirmos ao Pai em
seu nome, façamos nossas preces comunitárias.
A. Senhor, escutai-nos pela glória de Cristo.
L.1. Para que conserveis em nosso Papa Francisco o amor pedido a São Pedro para
conduzir a Igreja, nós vos pedimos:
2. Para que a Igreja tenha ardor missionário sempre renovado em meio às dificuldades e até perseguições no anúncio da Boa Nova da Salvação, nós vos pedimos:
3. Para que vossa graça sustente os que são presos por amarem a justiça, os que sofrem
por dizerem a verdade e os que são perseguidos por sua fé cristã, nós vos pedimos:
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4. Para que os trabalhadores e trabalhadoras realizem sempre suas atividades como
serviço a todos e tenham a justa recompensa por elas para viverem dignamente do
que fazem, nós vos pedimos:
4. Para que os Bispos do Rio Grande do Sul, em sua visita ao Papa e aos organismos
de sua assessoria e veneração dos Apóstolos sepultados em Roma, tenham novo
impulso evangelizador em suas dioceses, nós vos pedimos:
5. Para que o retiro dos líderes e coordenadores da Pastoral da Pessoa Idosa, neste
domingo, no Santuário Diocesano de Fátima, os fortaleça no seu cuidado aos irmãos e irmãs em suas necessidades próprias da idade, nós vos pedimos:
6. ....
P. (... )
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
A. (272) Ref. Cristo é o dom do Pai que se entregou por nós. Aleluia, aleluia!
Bendito seja o nosso Deus!
1. Dai graças a Deus, pois Ele é bom; eterno por nós é seu amor.
2. Coragem e força Ele nos dá, fazendo-se nosso Salvador.
3. Eu não morrerei, mas viverei, e, assim, louvarei o meu Senhor.
P. Acolhei, ó Deus, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que sois a causa de tão
grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e salvação.
P. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em
nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho que nos conduz até vós.
A. Bendito sejais, ó Pai santo e Senhor, bendito sejais!
P. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua promessa
na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela celebração da
ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu Corpo, também
conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos e bendizemos.
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A. Bendito sejais, ó Pai santo e Senhor, bendito sejais!
P. Dai-nos, o Deus, o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de
sermos dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser construtores de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje,
tão dividida e marcada pela violência.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
P. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas
as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa ---, nosso
bispo --- e todos os ministros ordenados e ministros leigos.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
P. Nos vos bendizemos pela Virgem Maria, por são José, seu esposo e por todos os
santos e santas. Concedei-nos sempre a sua intercessão para chegarmos à glória
com eles.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
P. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos de fé
e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas recentemente...). Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também participarmos plenamente da vossa glória.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
P. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de filhos,
Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
Rito da comunhão eucarística
P. (Motiva a oração do Pai nosso e o abraço da paz).
P. Nas aparições após sua ressurreição, Cristo deu grande alegria aos seus discípulos. Pela experiência de vê-lo vitorioso, foram se congregando novamente, pois
se haviam dispersado após sua morte. Nós também temos uma alegria: Podermos
receber seu corpo na comunhão do amor. (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...
A. (Nº 301) Ref. Com amor inﬁnito vos amei, ...
P. OREMOS. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que

renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da
ressurreição da carne. 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 / Trabalhadores e trabalhadoras em seu dia/
Bispos do Rio Grande do Sul em visita ao Papa e aos organismos de sua assessoria....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Em cada celebração litúrgica, Cristo nos pede um amor sem medida como
pediu a São Pedro, após a refeição à beira do lago.
A. (Nº 811) Ref. /:Te amarei, Senhor! Te amarei, Senhor! Eu só encontro a paz
e alegria bem perto de ti!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus da misericórdia, que ressuscitou Jesus Cristo, nos dê vida digna e abundante, aumente em nós o espírito de solidariedade, nos dê força e ânimo para o
trabalho de cada dia. E que nos abençoe Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e
Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Neste domingo, das 09h às 16h, retiro com todos os líderes e coordenadores da
Pastoral da Pessoa Idosa, no Centro de Eventos e no Santuário de Fátima.
- Segunda-feira, 08h30, reunião da Comissão Diocesana dos Ministros/as, no Centro Diocesano.
- Até dia 12, Bispos do Rio Grande do Sul em visita ao Papa e aos Organismos de
sua assessoria (Visita ad limina Apostolorum – ao limiar dos Apóstolos).
- Próximo domingo, 4º de Páscoa - Bom Pastor – Dia Mundial de Oração pelas Vocações Sacerdotais e Religiosas.
Intenção do Apostolado da Oração para este mês: Rezemos para que os jovens,
chamados a uma vida em plenitude, descubram em Maria o estilo da escuta, a profundidade do discernimento, a coragem da fé e a dedicação do serviço.
Leituras da semana:
dia 02, 2ªf, Sto Atanásio: At 6,8-15; Sl 118(119); Jo 6,22-29; dia 03, 3ªf, Ss. Filipe
e Tiago Menor: 1Cor 15,1-8; Sl 18(19A); Jo 14,6-14; dia 04, 4ªf.: At 8,1b-8; Sl
65(66); Jo 6,35-40; dia 05, 5ªf: At 8,26-40; Sl 65(66); Jo 6,44-51; dia 06, 6ªf.: At
9,1-20; Sl 116(117); Jo 6,52-59; dia 07, sáb.: At 9,31-42; Sl 115(116B); Jo 6,6069; dia 08, dom., 4º da Páscoa; At 13,14.43-52; Sl 99(100); Ap 7,9.14b-17; Jo
10,27-30 (As ovelhas ouvem a voz do Pastor) – 59º Dia Mundial de Oração pelas
Vocações Sacerdotais e Religiosas.
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Celebração da Palavra de Deus
4º Domingo da Páscoa – 08.5.2022

- Escutar, seguir e testemunhar o Bom Pastor que garante a vida eterna
- 59º Dia Mundial de Oração pela Vocações Sacerdotais e Religiosas
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Numa realidade de anonimato e de indiferença, celebramos o
amor de Cristo bom pastor que nos conhece e nos oferece aconchego e proteção, defendendo-nos de tudo o que possa tirar-nos
das mãos dele e do Pai. Louvamos a Deus pela vida e o carinho
de nossas mães, em seu dia.
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 263) 1. Por sua morte, a morte viu ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz, a alegria e a ternura de Cristo, o Pastor que dá vida em plenitude e
defende o rebanho de qualquer perigo, estejam convosco.
A. (Cantando): Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (...Acenando para o Círio, proclama:) Bendito sejais, ó Deus da vida, pela Ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz esplendorosa que nos envolve e ajuda a
segui-lo como Bom Pastor!
A. (Nº 248) Em meio à escuridão, surge uma luz radiante: Jesus ressuscitou,
aleluia! /:Cristo é o clarão do Pai!:/
Pedido de perdão
P. Cristo bom pastor nos abriga em seu amor e nos dá total segurança. Peçamos o
perdão de Deus pelas vezes que não O seguimos na comunidade dos seus discípulos missionários. (Pausa).
P/S. (Nº 682) Senhor, Bom Pastor que conheceis as vossas ovelhas, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que ides procurar a ovelha perdida, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos levais às pastagens eternas do céu, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.
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Glória
A. (Nº 715/J) Glória, glória, glória a Deus nas alturas....
P. OREMOS. Ó Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das

alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza,
a fortaleza do pastor. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 4º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 832-834)
1ª Leitura: At 13,14.43-52
Salmo: Sl 99(100)
S. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho!
A. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, nós somos seu povo e seu rebanho!
S. 1. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a ele cantando jubilosos!
2. Sabei que o Senhor, só ele, é Deus, Ele mesmo nos fez, e somos seus, nós somos
seu povo e seu rebanho.
3. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor
é fiel eternamente!
2ª Leitura: Ap 7,9.14b-17
Evangelho: Jo 10,27-30
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Saudação muito cordial a vocês irmãos e irmãs desta comunidade de
_________________.
Normalmente, as pessoas que vivem juntas estabelecem uma ligação muito
grande entre si. Marido e mulher, depois de anos, transmitem seus sentimentos e
emoções por simples olhar, por um simples gesto, se reconhecem pelo jeito de caminhar... As mães, cujo dia hoje celebramos e às quais saúdo com carinho, até de
longe percebem o que se passa com os filhos. Quem cuida de uma pessoa enferma,
se afeiçoa a ela e cria com ela laços de comunhão maiores às vezes que os de san-
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gue. A mesma afeição as pessoas estabelecem com instrumentos de trabalho, com a
plantação, com animais.
Na Palestina, a terra do povo da promessa, descendente de Abraão, no qual
nasceu Jesus, uma das ocupações de muita gente é a criação de ovelhas. E quem se
ocupa delas se chama pastor. O pastor se afeiçoa a elas e elas se ligam àquele que as
leva a pastar e as recolhe em lugar seguro no final do dia.
A relação verificada entre pastor e ovelhas é usada por Deus, na Bíblia, para
revelar seu carinho pelo povo. Deus se afeiçoa ao seu rebanho e o rebanho deve
afeiçoar-se a Deus, seu pastor. Deus, o grande pastor, encarrega pessoas do próprio
povo para exercer a função de pastor em favor de todos. Como estas pessoas nem
sempre exerciam bem esta função, Deus tem duras acusações contra eles e por fim
retoma ele mesmo o pastoreio.
Por fim, Ele envia seu próprio Filho para que todo aquele que crê nele não
pereça, mas tenha a vida eterna e se apresenta como bom Pastor, segundo o capítulo
10 de São João, do qual sempre se lê uma parte no quarto domingo de Páscoa, como
hoje.
A passagem que acompanhamos ressalta que as ovelhas ouvem a voz de Cristo Pastor, reconhecem de quem é a voz e o seguem. Para escutar é necessário estar
atento a quem fala. Para reconhecer de quem é a voz, é necessário estar familiarizado com ela. E para seguir a voz do pastor, é necessário estar pronto e determinado.
Para reconhecer a voz de alguém, é necessário escutá-la sempre. Quem escuta o
evangelho de vez em quando, não aprende a distinguir a voz do Senhor que fala. Isto
traz alguns questionamentos para nós:
Ouvimos mesmo a voz de Cristo que nos fala de muitos modos no dia-a-dia de
nossa vida, na Sagrada Escritura lida pessoalmente e proclamada na liturgia, na pregação dos pastores da Igreja? Ou nossa agitação, nossa ocupação com tantas coisas
sem tempo para Deus, nosso barulho nos impedem que a voz de Cristo Bom Pastor
chegue a nós? E ouvindo a voz dele, seguimos a Ele ou seguimos qualquer discurso
com as promessas mais ilusórias possíveis?
Precisamos escutar sempre com atenção, reconhecer a voz do Bom Pastor e
segui-lo com determinação e coragem. Ele nos garante a vida eterna e garante manter-nos em sua mão. A vida eterna não é a felicidade no fim desta vida, é também a
comunhão com Deus nesta vida, é a graça que nos acompanha já na caminhada nesta
terra para o céu. A garantia de manter-nos em sua mão é a certeza de que Ele não nos
abandonará. Nós até podemos separar-nos dele, mas Ele virá à nossa procura. Ele
não promete vida fácil, sucesso e prosperidade total como certos auto-intitulados
pastores. Ele exige entrega de si, renúncia à busca do próprio interesse, perseguição
por causa de seu nome. Mas garante que ninguém tirará qualquer ovelha de sua mão.
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É o que o nos mostra a primeira leitura: São Paulo e Barnabé, por causa da
pregação do Evangelho, sofrem perseguição, mas se sentem alegres e corajosos.
Continuam sua missão anunciando a boa nova da salvação em outros lugares.
Na segunda leitura, contemplamos a multidão incontável daqueles que passaram pela tribulação, quer dizer, resistiram na perseguição e estão na glória junto do
Cordeiro que deu a vida pelo rebanho. Quem faz parte desta multidão? Todos os que
são fiéis a Cristo, bom Pastor.
A figura de Cristo bom Pastor remete ao natural para os seus ministros, ordenados ou não, que devem ser pastores em suas comunidades. Todos os que assumem
serviços em favor da comunidade, na animação da liturgia, na educação da fé, especialmente na catequese, no serviço da caridade nas mais diversas pastorais sociais,
participa do pastoreio de Cristo. Por isso, o quarto domingo de Páscoa, no qual
ocorre, como já, a passagem do evangelho do Bom Pastor, é, desde 1964, dedicado
à oração pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias. João Paulo II, em
sua mensagem para este dia, ressalta justamente a importância e a necessidade da
oração pelas vocações. Ela ajuda aos jovens a responder com coragem e generosidade ao apelo do Mestre divino. Por isso, o papa deseja que as comunidades cristãs
se tornem escola de oração, onde se reze a fim de que não faltem trabalhadores no
vasto campo do trabalho apostólico; que o Espírito Santo faça de toda a Igreja um
povo de orantes que levantam a voz ao Pai celestial pedindo vocações santas para o
sacerdócio e a vida consagrada.
Com um abraço especial a todas as mães da comunidade, desejo abençoada
semana para todos.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano
Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e ...
Preces dos fiéis
P. No espírito deste Dia Mundial de Oração pelas Vocações, apresentemos nossas
preces a Deus pedindo que não faltem pastores e servidores segundo o seu coração
para o seu rebanho.
A. Ouvi-nos, Senhor da Messe e Pastor do Rebanho.
1. Para que todos os agentes de pastoral, no ministério ordenado ou no compromisso
de leigos e leigas, sigam o exemplo de Cristo, o Bom Pastor, nós vos pedimos.
2. Para que todos os que exercem funções públicas tenham cuidados de pastor para
as pessoas a que estão a serviço, especialmente os mais fragilizados, nós vos pedimos.
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3. Para que os nossos seminaristas e muitos outros jovens tenham a generosidade e
a prontidão de responder sim ao vosso chamado para servir o vosso rebanho, nós
vos pedimos.
4. Para que nossas mães, em sua sublime missão, possam falar com sabedoria e
ensinar com amor e aquelas que assim viveram e são falecidas sejam por vós recompensadas, nós vos pedimos.
P. Rezemos a oração do mês vocacional do ano passado: Senhor Jesus, que nos ensinastes a pedir ao Pai que mande operários para a vossa vinha,
A. fazei que tenhamos sempre famílias e comunidades verdadeiramente cristãs, berço das vocações.
P. Despertai em nossos jovens, Senhor,
A. o ideal de seguir a Cristo e a vontade firme de se dedicarem ao vosso serviço.
P. Suscitai entre nós, sacerdotes, religiosos e religiosas, leigos e leigas que realizem
o projeto missionário do Reino.
A. Fortalecei a vontade dos escolhidos; dai perseverança e coragem a todos os
chamados para a missão para que desempenhem com amor e fidelidade o seu
ministério na Igreja.
P. Ó Maria do Sim, intercedei por nós!
A. Abençoai todos os que foram escolhidos para o serviço do reino. Amém!
3. RITO DE OFERTA
A. (272) Ref. Cristo é o dom do Pai que se entregou ....
P. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos pelos mistérios pascais, para

que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
P. Nós vos damos graças, ó Deus da vida, porque pela paixão e morte de cruz fizestes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, entrar na glória e o colocastes à vossa direita...
A. O Ressuscitado vive entre nós! Amém! Aleluia!
P. Nós vos louvamos, ó Deus onipotente porque nos reunis em vosso Filho Ressuscitado e nos dais a alegria de anunciar a obra do vosso amor até que ele venha.
A. O Ressuscitado...
P. Nós vos damos graças, ó Deus misericordioso, pela presença constante do vosso
Espírito Santo, pelo qual nos conduzis por caminhos seguro. Também pela prote-
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ção e exemplo de vida de Maria Santíssima, de seu esposo São José, dos santos e
santas.
A. O Ressuscitado...
P. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, pela Igreja, comunidade dos seguidores do Cristo ressuscitado na fé, no culto e no amor, com nosso papa Francisco,
com nosso bispo José, com nosso(s) padre(s)__________, com nossas lideranças
e com todas as pessoas de boa vontade.
A. O Ressuscitado...
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, fonte e doador de todos os dons, por todas as pessoas queridas que já partiram: nossos familiares, parentes, amigos, membros desta
comunidade... Dai-lhes participar da Páscoa eterna.
A. O Ressuscitado...
P. Nós vos bendizemos por todas as pessoas e entidades que promovem a dignidade
dos irmãos e irmãs. Concedei-lhes a graça da perseverança na justiça e na amor
em seu compromisso com transformação de nossa sociedade.
A. O Ressuscitado...
P. Ó Deus, criador do céu e da terra, acolhei benigno nossa louvação e nossa súplica,
feitas em nome de quem nos ensinou a chamar-vos de Pai, Jesus Cristo nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da comunhão Eucarística
P. Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, podemos rezar confiantes:
A. Pai-Nosso que estais no céu... (O ministro busca as hóstias no sacrário e coloca
sobre o altar)
P. Cristo nos garantiu que é Ele 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...
A. (Nº293) 1. Pelos prados e campinas verdejantes, ...
P. OREMOS. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho e con-

cedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do
vosso Filho, que vive e reina para sempre.

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 –/encontro nacional de presbíteros nesta semana em Aparecida, SP /
ordenação de diácono permanente de Valdir Pauletto na comunidade São João da
Paróquia de São Valentim no próximo sábado e de Mauro Kalinoski na igreja N.
Sra. Aparecida, Bairro Bela Vista, Erechim no próximo domingo ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: Cristo é nosso Bom Pastor, cuja voz devemos escutar e cujos passos, seguir,
pois nos garante vida em abundância.
A. (Nº 295) Ref. Vós sois meu Pastor, ó Senhor: nada me faltará se me conduzis.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que nos deu o dom da redenção, pela ressurreição de seu Filho único, vos
dê sua graça para alcançardes a herança prometida aos que creem nele. E que nos
abençoe o mesmo Deus onipotente e compassivo, Pai e filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Senhor, Bom Pastor, vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 18h30, reunião do Cons. Econômico, no Centro Dioc.
- De segunda-feira a sábado, 18º Encontro Nac. de Presbíteros, Aparecida, SP.
- Sábado, 10h, Dom Adimir, na igreja S. João Batista, Par. de S. Valentim, ordenação
de Valdir Pauletto como diácono permanente.
- Domingo, - 5º da Páscoa, 10h, Cenáculo com Maria, Renovação Carismática Católica, em local a definir; 16h, Dom Adimir, ordenação de Mauro José Kalinoski,
na igreja N. Sra, Aparecida, Bela Vista, Erechim.
Leituras da semana:
dia 09, 2ªf.: At 11,1-18; Sl 41(42); Jo 10,1-10; dia 10, 3ªf., S. João de Ávila: At
11,19-26; Sl 86(87); Jo 10,22-30; dia 11, 4ªf, At 12,24-13,5a; Sl 66(67); Jo 12,4450; dia 12, 5ªf., S. Nereu e Sto. Aquiles; S. Pancrácio: At 13,13-25; Sl 88 (89); Jo
13,16-20; dia 13, 6ªf., N. Sra. de Fátima: At 13,26-33; Sl 2,6-7.8-9.10-11(R.7); Jo
14,1-6; dia 14, sáb., S. Matias: At 1,15-17.20-26; Sl 112(113); Jo 15,9-17; dia 15,
dom., 5º da Páscoa; At 14,21b-27; Sl 144(145); Ap 21,1-5a; Jo 13,31-33a.34-35
(Glorificação e amor).
“Cristo, verdadeiro Pastor do povo de Deus”
Jesus apresenta-se como o verdadeiro Pastor do povo de Deus. Ele fala da
relação que o une com as ovelhas da grei, ou seja com os seus discípulos, e insiste
sobre o fato de que se trata de um relacionamento de conhecimento recíproco. ...
Jesus fala, Jesus conhece, Jesus dá a vida eterna, Jesus protege.
O Bom Pastor - Jesus - está atento a cada um de nós, procura-nos e ama-nos,
dirigindo-nos a sua palavra, conhecendo profundamente os nossos corações, os nos-
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sos desejos e as nossas esperanças, assim como os nossos fracassos e as nossas
desilusões. Recebe-nos e ama-nos tal como somos, com as nossas qualidades e os
nossos defeitos. Para cada um de nós Ele “dá a vida eterna”: oferece-nos a possibilidade de levar uma vida cheia, sem fim. Além disso, preserva-nos e guia-nos com
amor, ajudando-nos a percorrer as sendas íngremes e as estradas por vezes perigosas
que se apresentam no caminho da vida.
Aos verbos e aos gestos que descrevem o modo como Jesus, Bom Pastor, se
relaciona conosco, correspondem os verbos relativos às ovelhas, isto é, a nós: «Ouvem a minha voz», «seguem-me». São gestos que mostram de que modo devemos
corresponder às atitudes ternas e amáveis do Senhor. ... Esta intimidade com Jesus
... fortalece em nós o desejo de o seguir, saindo do labirinto dos percursos errados,
abandonando os comportamentos egoístas, para nos encaminharmos pelas novas
sendas da fraternidade e do dom de nós mesmos, à imitação d’Ele!
Não nos esqueçamos que Jesus é o único Pastor que nos fala... E desta intimidade contínua com o nosso Pastor, ... brota a alegria de o seguir, deixando-nos
conduzir rumo à plenitude da vida eterna.
Agora dirijamo-nos a Maria, Mãe de Cristo Bom Pastor... ajude em particular
quantos são chamados ao sacerdócio e à vida consagrada a aceitar com alegria e
disponibilidade o convite de Cristo a sermos os seus colaboradores mais diretos no
anúncio do Evangelho e no serviço do Reino de Deus nesta nossa época.
Em muitos países, hoje celebra-se o “Dia da mãe”. Gostaria de transmitir uma
afetuosa saudação a todas as mães, agradecendo-lhes a sua preciosa obra na
educação dos filhos e na tutela do valor da família. Recordemos também as mães
que nos olham do Céu e continuam a velar sobre nós com a oração. O nosso
pensamento dirige-se inclusive à nossa Mãe celestial.... Confiemo-nos a Ela para
prosseguir o nosso caminho com alegria e generosidade. (Papa Francisco, oração
Regina Coeli, 12/5/2019)

Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo da Páscoa – 15.5.2022

- Amor fraterno, sinal de reconhecimento dos discípulos missionários do Ressuscitado
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Palavras e gestos identificam cada pessoa. Colocando amor verdadeiro em tudo o
que diz e faz, o batizado é reconhecido como discípulo missionário de Cristo, fiel
a Ele em qualquer situação, comprometido na construção de “um novo céu e uma
nova terra”.
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1. RITOS INICIAIS
1. (Nº 268) 1. Todos unidos, formamos um só ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O amor do Pai que nos acolhe, de Jesus que nos dá o mandamento do amor, e do Espírito Santo que nos une em fraterna
comunhão, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (... Acenando para o Círio Pascal): “Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, sinal de sua presença, que destrói as trevas de
nossa história!”
A. (Nº 248) Em meio à escuridão, surge uma luz radiante: Jesus ressuscitou,
aleluia! /:Cristo é o clarão do Pai!:/
(ministro/s com jarra/s de água se coloca/m diante de quem preside)
Rito da aspersão da água
P. Na vigília pascal, renovamos os compromissos batismais. Pelo batismo, recebemos a vida nova em Cristo, morrendo ao pecado e ressurgindo para a graça, na comunidade cristã. Pela aspersão da água sobre nós, peçamos que Deus nos renove
na graça batismal, purificando-nos de qualquer falta.
Bendito sejais, ó Deus, Pai de infinita bondade, por esta água, que revigora todos os
seres vivos e é fonte da graça batismal. Aben†çoai esta água a ser aspergida sobre
nós e por ela confirmai nossa fé e fortalecei-nos no amor filial convosco e fraterno
entre nós. PNSrJC.
A. Amém
(Segue a aspersão)
A. (Nº 238) Ref. Água santa! Ó água pura, vem! Puriﬁca este povo! /:Dá-nos da
neve a brancura e um coração sincero, forte, grande, novo.:/
1. Lembrança do meu Batismo, grande graça do Senhor. Que afogou meu egoísmo e regou
em mim o amor!
P. Deus fonte de toda santidade...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como

filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a
herança eterna. PNSrJC.

A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º D. da Páscoa C, paulinas-Paulus, p. 835-837)
1ª Leitura: At 14,21b-27
Salmo: Sl 114(145)
S. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre.
A. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre.
S. 1. - Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é compaixão. - O
Senhor é muito bom para com todos,* sua ternura abraça toda criatura.
2. - Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* e os vossos santos com louvores
vos bendigam! - Narrem a glória e o esplendor do vosso reino * e saibam proclamar vosso poder!
3. - Para espalhar vossos prodígios entre os homens * e o fulgor de vosso reino
esplendoroso. - O vosso reino é um reino para sempre,* vosso poder, de geração
em geração.
2ª Leitura: Ap 21,1-5a
Evangelho: Jo 13,31-33a.34-35
A. (Nº 734)/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Eu vos dou novo preceito: que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho
amado.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
A paz de Cristo para vocês reunidos nesta igreja de _______________, para a
celebração dominical da Palavra de Deus;
A celebração do dia das mães nos lembra o que é próprio delas: a geração e o
sustento da vida, o carinho, a ternura, o amor; a doação generosa aos filhos, testemunho eloquente de combate ao egoísmo...
A liturgia do tempo pascal nos faz celebrar justamente a vida, a vida renovada
na ressurreição de Cristo, que São João, cujo evangelho estamos lendo aos domingos, liga com o amor.
No evangelho deste domingo, Cristo nos fala da glorificação do Pai e glorificação dele próprio no Pai... e nos apresenta o mandamento novo, o amor, que deve
tornar-se o distintivo do cristão. Trata-se de um amor solidário, radical...
Há dois aspectos a ressaltar: a novidade do mandamento e o distintivo do
cristão.
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Em que consiste a novidade deste mandamento do amor?
- na intensidade, igual à do amor de Cristo por nós, que nos amou até o fim,
até a doação da vida...
- na força renovadora deste amor; ele faz novas todas as coisas; ele renova os
corações, transforma as relações humanas... Por ele, poderemos chegar ao novo céu
e à nova terra de que nos fala o Apocalipse...
- na universalidade, ou seja, este amor deve alcançar a todos, até os inimigos
como Jesus afirmou no sermão da montanha...
- na identificação de Cristo com o irmão, com o próximo; no irmão, amamos
ao próprio Cristo...
Este amor se torna o distintivo do cristão: nisto conhecerão que sois meus
discípulos: se vos amardes uns aos outros como eu vos amei.
Há duas formas de manter viva a memória, a presença real de Cristo entre nós:
a ritual e a testamentária.
- a ritual é a celebração dos sacramentos, especialmente a da eucaristia, concretizando o que Ele disse na Ceia: fazei isto em memória de mim...
- a testamentária é a observância do mandamento novo, dado por Cristo como
seu testamento.
- assim, embora sejam aspectos importantes, bons e necessários, o que distingue o cristão não é: pertencer a uma Igreja ou confissão religiosa com suas verdades,
tradições e organização; ir à missa e a outras celebrações de culto; doar o dízimo
à comunidade e fazer esmolas; carregar objetos religiosos. Todas estas coisas são
sinais, mas não são o sinal.
O que nos constitui cristãos é o amor que Deus Pai nos tem em Cristo e o que
nos identifica como cristãos é o amor que vivemos.
Como concretizar este amor solidário?
= as mães nos ensinam muito: na gratuidade, no carinho, na ternura, no sacrifício por quem se ama;
- segundo as Diretrizes da Ação da Igreja no Brasil, na luta contra a pobreza,
trabalhando para superar as estruturas que geram a pobreza, a miséria, a exclusão...
e na corresponsabilidade ética pela melhoria da sociedade, empenhando-nos para
transformar a política, a economia, a comunicação, o progresso tecnológico e científico em instrumentos de promoção de mais qualidade de vida para todos.
Sem dúvida, há grandes dificuldades para se chegar a este amor solidário,
à fraternidade que dele decorre: desigualdades econômicas, privilégios culturais,
abusos de poder...
Os apóstolos, conforme a primeira leitura, foram semeando o amor de Cristo
de cidade em cidade e organizando as comunidades para permanecerem no amor de
Cristo. Façamos o mesmo, dinamizando nossa comunidade.
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De coração, desejo que tenham uma semana muito feliz e com gratificantes
realizações.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha conﬁança! ...
Preces dos fiéis
P. Por nós mesmos não conseguimos superar nossas dificuldades e nem ajudar os
irmãos a vencerem as suas. Peçamos, pois, o auxílio divino, através de nossas
preces.
A. Pela glória de vosso Filho, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja viva e anuncie a todos o mandamento novo do amor, condição
indispensável para a paz tão desejada, nós vos pedimos, Senhor.
2. Para podermos ser reconhecidos como discípulos de Cristo pela prática do amor,
nós vos pedimos, Senhor.
3. Pelos padres e ministros leigos para que vivam com humildade e dedicação sua
missão de animar as comunidades, nós vos pedimos, Senhor.
4. Para que não falte a força da fé e a solicitude fraterna para todos os que passam
“por muitas tribulações”, nós vos pedimos, Senhor.
5. Para que, por nosso compromisso com o direito e a justiça, trabalhemos pela integridade e o futuro de nossa Casa Comum, nós vos pedimos, Senhor.
6. Para que Dom Adimir, de aniversário nesta segunda-feira, tenha sempre a vossa
graça e a nossa colaboração em seu ministério em nossa Diocese, nós vos pedimos, Senhor.
7. (...).
P. Ó Deus onipotente e Pai providente, que glorificastes vosso Filho e nele nos renovastes, concedei-nos viver seu mandamento novo do amor e assim sermos identificados como seus discípulos missionários. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 278) 1. Um novo dia, mais vida e esperança, ...
P. Ó Deus, que, pelo sublime diálogo desta celebração, nos fazeis participar

de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
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Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor!.
A. É nosso dever e salvação.
P. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em
nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho que nos conduz até vós.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua promessa na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela
celebração da ceia da nova aliança, Ele nos alimenta com o Pão da vida, que é seu
Corpo, também conservado no sacrário de nosso templo. Por isso, vos louvamos
e bendizemos.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Que vosso Espírito, ó Deus, nos conserve na comunhão fraterna a fim de sermos
dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser construtores
de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, tão dividida e marcada pela violência.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Mantende-nos também sob a proteção da Virgem Maria, de São José, seu esposo
e dos santos e santas, para que, seguindo seu exemplo, cheguemos à glória deles
junto de Vós.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Fazei que as Igrejas do mundo inteiro caminhem na unidade e anunciem a todas
as nações a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, com nosso Papa ______,
nosso bispo __________ e todos os ministros ordenados e ministros leigos.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos de fé
e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas recentemente...). Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também participarmos plenamente da vossa glória.
A. Nós vos louvamos, ó Deus rico em misericórdia.
P. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de filhos,
Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
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Rito de Comunhão Eucarística
P. (--- motiva o Pai nosso....ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca no altar...)
P. Cristo, nosso caminho, verdade e vida, é também o Pão da Vida. Eis o Cordeiro
de Deus....
Rito de comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)
Comunhão
A. (Nº 243) 1. Este é o hino do povo de Deus, que ...
P. OREMOS. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei

passar da antiga à nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos
vossos mistérios. 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 –/ Dom Adimir de aniversário natalício segunda-feira / reunião dos padres
terça-feira....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos/Compromisso)
Anim.: Vivendo o mandamento novo do amor, contribuiremos para o estabelecimento da cultura do encontro e de um mundo justo e solidário.
A. (Nº 534) Ref. Eis-me, aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor! Prá fazer tua vontade, pra viver do teu amor, prá fazer tua vontade, prá viver do teu amor,
Eis-me aqui, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda viver continuamente os sacramentos pascais e desejar ardentemente os bens futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais renascestes, sejais levados por vossas obras a uma vida nova. E que vos abençoe Deus
Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. Vivei o amor e levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus!
Lembretes:
- Segunda-feira, aniversário natalício de Dom Adimir (1966) – 14h, reunião do Conselho Presbiteral, no Centro Diocesano.
Terça-feira, 08h30, reunião dos padres no Seminário de Fátima.
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Leituras da Semana:
dia 16, 2ªf: At 14,5-18; Sl 113B(115); Jo 14,21-26; dia 17, 3ªf: At 14,19-28; Sl
144(145); Jo 14,27-31a; dia 18, 4ªf, São João I: At 15,1-6; Sl 121(122); Jo 15,18; dia 19, 5ªf: At 15,7-21; Sl 95(96); Jo 15,9-11; dia 20, 6ªf, São Bernardino de
Sena: At 15,22-31; Sl 56(57); Jo 15,12-17; dia 21, sáb.: At 16,1-10; Sl 99(100);
Jo 15,18-21; dia 22, Dom., 6º da Páscoa: At 15,1-2.22-29; Sl 66(67); Ap 21,1014.22-23; Jo 14,23-29 (Espírito Santo e paz).
A “novidade” do mandamento do amor
O Evangelho de hoje leva-nos ao Cenáculo, para nos fazer ouvir algumas das
palavras que Jesus dirigiu aos discípulos no “discurso de despedida”, antes da sua
Paixão. Depois de ter lavado os pés aos Doze, Ele lhes diz: «Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Assim como Eu vos amei, também vós deveis
amar-vos uns aos outros» (Jo 13, 34). Mas em que sentido Jesus chama “novo” este
mandamento? Porque sabemos que já no Antigo Testamento Deus tinha ordenado
aos membros do seu povo que amassem o próximo como a si mesmos (cf. Lv 19,
18). A quantos lhe perguntavam qual fosse o maior mandamento da Lei, o próprio
Jesus respondia que o primeiro é amar a Deus com todo o coração e, o seguindo,
amar o próximo como si mesmo (cf. Mt 22, 38-39).
Então, qual é a novidade deste mandamento que Jesus confia aos seus discípulos? ... O antigo mandamento do amor tornou-se novo porque foi completado com
este acréscimo: “Assim como Eu vos amei”. A novidade está totalmente no amor de
Jesus Cristo, aquele com o qual Ele deu a vida por nós. Trata-se do amor de Deus,
universal, incondicional e ilimitado, que encontra o ápice na Cruz. (Papa Francisco,
oração Regina Coeli, 19/5/2019)

Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo da Páscoa/Ano C – 22.5.2022

- Quem ama a Cristo guarda sua Palavra e Ele anuncia a vinda do Espírito Santo
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

No amor verdadeiro, fazemos o melhor possível por quem amamos e guardamos no coração o bem que nos faz. Cristo, que
nos ama infinitamente, prometeu enviar-nos o Espírito Santo
para nos recordar e ajudar a viver tudo o que nos ensinou e
termos a sua paz.
1. RITOS INICIAIS
1. (Nº 268) 1. Todos unidos, formamos um só ...
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P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que sempre encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a
constância em Cristo esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
A vida na liturgia
P. (...apontando para o Círio Pascal): Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo Cristo
Ressuscitado a iluminar nossa vida, que este Círio Pascal simboliza.
A. (Nº 451) Ref. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus!/ Teu clarão é a fé, fé que nos
conduz!
Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que nos dais a luz e a liberdade do Espírito, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos dais a verdadeira paz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos tornais morada da Santíssima Trindade, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz...
A. Amém.
Glória
S. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas! ....
P. OREMOS. Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de

júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda
sempre aos mistérios que recordamos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º D. de Páscoa C, Paulinas-Paulus, p. 838-841)
1ª Leitura: At 15,1-2.22-29
Salmo: Sl 66(67)
S. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
A. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem!
S. 1. - Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção,* e sua face resplandeça sobre nós!
- Que na terra se conheça o seu caminho * e a sua salvação por entre os povos.
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2. - Exulte de alegria a terra inteira,* pois julgais o universo com justiça; - os povos
governais com retidão,* e guiais, em toda a terra, as nações.
3. - Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor,* que todas as nações vos glorifiquem!
- Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe,* e o respeitem os confins de toda a
terra!
2ª Leitura: Ap 21,10-14.22-23
Evangelho: Jo 14,23-29
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
L. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós
viremos.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de _________.
Discípulos e missionários de Cristo, precisamos descobrir o que Ele quer de
nós em cada fase da vida, em cada situação nova que se apresenta.
Para vivermos tudo o que nos propõe, Cristo mesmo nos dá duas preciosas indicações no evangelho deste sexto domingo de Páscoa. A primeira é amá-lo. Quem
me ama, guarda a minha palavra, assegura Ele. Em quem o ama e guarda sua Palavra, a Trindade Santa fará morada.
A segunda indicação é que Ele mandaria o Espírito Santo, como Defensor, a
fim de ensinar tudo e recordar o que Ele ensinou.
Cristo estava preparando seus apóstolos para o momento de despedir-se deles
e enviá-los em missão. Por isso fala do envio do Espírito Santo para acompanhá-los
Os apóstolos por si mesmos não teriam dado os primeiros passos da Igreja;
nós por nossas próprias condições não seremos fiéis a Cristo; a Igreja toda por suas
próprias forças não conseguirá realizar a missão de anunciar o Evangelho a todos
os povos. Por isso, Cristo nos garante a presença e a assistência do Espírito Santo.
Já nos primeiros anos da Igreja, surgiu uma dificuldade, como fala a primeira
leitura de hoje. Foi em relação a práticas do Antigo Testamento. Os Apóstolos eram
todos judeus. Os primeiros que acreditaram em Cristo pela pregação deles também.
Na Lei de Moisés, que os judeus seguiam à risca, estava a obrigação da circuncisão.
Quem não fosse judeu e quisesse ser cristão devia antes ser circuncidado e seguir
outras obrigações do Antigo Testamento? Os que vinham do judaísmo afirmavam
que sim. São Paulo, mesmo sendo judeu e formado numa escola rabínica, depois de
convertido, foi pregar entre os que não eram judeus. E percebeu logo que não havia
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necessidade de serem submetidos a práticas da lei de Moisés para serem cristãos.
Como alguns criaram confusão entre eles dizendo que não se salvariam se não se
submetessem à lei de Moisés, São Paulo e Barnabé, com alguns outros, foram a
Jerusalém conversar com São Pedro e os outros apóstolos.
Com a luz do Espírito Santo, chegaram à conclusão que os chamados pagãos
podiam ser cristãos sem aquelas práticas.
Ao longo da história, a Igreja enfrentou sempre situações novas que exigiam
respostas adequadas. O Espírito Santo a assistiu sempre.
Como comentei no dia primeiro, terceiro domingo de Páscoa, estamos na fase
diocesana de preparação da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
em 2023 que tem como tema: sinodalidade – comunhão, participação e missão.
Somos chamados a refletir como ser discípulos- missionário de Cristo e como nele
promover vida digna e abundante para todas as pessoas. É o Espírito Santo que os
reúne para ajudar-nos a entender o que Cristo hoje espera da sua Igreja. Peçamos ao
mesmo Espírito Santo que ajude a cada um de nós descobrir o que devemos fazer
para o bem da Igreja e de sua missão no mundo.
Deus conceda a todos vocês uma semana muito frutuosa.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano
Profissão da fé
Preces dos fiéis
P. Inspirados pelo Espírito Santo que Cristo nos prometeu para recordar e viver o
que nos ensinou, apesentemos nossas preces a Deus Pai.
A. Pelo Cristo vitorioso, ouvi-nos, ó Pai!
L.1. Para que a Igreja, com a força do Espírito prometido, viva em permanente purificação e seja sempre mais ardorosa no anúncio do Evangelho, nós vos pedimos:
2. Para que nossas comunidades cresçam na unidade pela prática do diálogo e do
perdão, nós vos pedimos:
3. Para que os conselhos de pastoral e de economia promovam o bom acolhimento
e o bom andamento nas comunidades, nós vos pedimos:
4. Para vivermos relações respeitosas e fraternas a fim de criarmos ambiente favorável à paz, nós vos pedimos:
5. Por todos os que acreditam que a paz é possível, trabalham e rezam para que ela
aconteça em todas as famílias e em todos os povos, nós vos pedimos:
6. Para que Maria Santíssima, lembrada de modo especial neste mês, interceda sempre por nossas famílias, por nosso Bispo, nossos padres, seminaristas e religiosos,
nós vos pedimos:
7. ....
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P. Concedei-nos, ó Deus fiel e misericordioso, praticar o ensinamento de vosso Filho
para que nossa vida possa ser vossa morada, conforme Ele prometeu. Por Cristo,
nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 274) Ref. /:Ofertamos ao Senhor um mundo ....
P. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com os dons de nossa vida, a fim

de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor às
graças que sempre nos concedeis. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque pela morte e ressurreição de vosso Filho nos
libertastes do pecado e nos destes vida nova.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
P. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque pela morte e ressurreição de Cristo
fizestes renascer para nós a esperança da glória eterna.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
P. 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 ---, nosso Bispo ---, com
nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as pessoas de
boa vontade.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
P. 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. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
P. 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. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
P. 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
P. 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...
P. Cristo nos garante: eu sou o Pão da Vida, quem comer deste Pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus.....
A. (Nº 243) 1. Este é o hino do povo de Deus, que caminha ....
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que, pela ressurreição de Cristo,

nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós a celebração pascal, e
infundi em nossos corações a força de vossa graça. 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 –/ Coordenadores paroquiais de Cáritas em seu encontro de formação terça-feira / A Diocese no aniversário de sua criação sexta-feira, 51 anos / Doentes
e agentes de pastoral da saúde....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Comprovemos que amamos a Cristo guardando a sua palavra.
A. (Nº 413) Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito,
bendito quem a vive com amor.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos conceda viver continuamente os dons pascais e desejar ardentemente
os bens futuros, a fim de que, na fidelidade aos mistérios pelos quais renascemos,
sejamos levados por suas obras a uma vida nova. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus!
Lembretes:
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coord. paroquiais da
Cáritas, no Centro Dioc.
- Sexta-feira - Data da criação da Diocese de Erexim junto com a de Cruz Alta e Rio
Grande, 1971 – 51 anos.
- Domingo, Ascensão do Senhor - 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais “Escutar com o ouvido do coração”
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Leituras da Semana:
dia 23, 2ªf: At 16,11-15; Sl 149,1-2.3-4.5-6a e 9b (R.4a); Jo 15,26-16,4a; dia 24,
3ªf: At 16,22-34; Sl 137(138); Jo 16,5-11; dia 25, 4ªf, São Beda, São Gregório
VII, Santa Maria Madalena de Pazzi: At 17,15.22-18,1; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Jo 16,12-15; dia 26, 5ªf, São Felipe Néri: At 18,1-8; Sl 97(98); Jo
16,16-20; dia 27, 6ªf, Santo Agostinho de Cantuária: At 18,9-18; Sl 46(47); Jo
16,20-23a; dia 28, sáb.: At 18,23-28; Sl 46(47); Jo 16,23b-28; dia 29, domingo. ASCENSÃO DO SENHOR: At 1,1-11; Sl 46(47); Ef 1,17-23 ou Hb 9,2428;10,19-23; Lc 24,46-53.

Celebração da Palavra de Deus
Ascensão do Senhor/Ano C – 29.5.2022

- Em sua Ascensão, Cristo envia os discípulos a continuar sua missão
- 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais - “Escutar com o ouvido do coração”
- Semana de oração pela unidade cristã – “Vimos seu astro no oriente e viemos prestar-lhe
homenagem” - Mt 2,2)
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Porque Cristo seguiu o caminho da doação generosa até a morte
na Cruz, o Pai O glorificou, como celebramos nesta solenidade
da sua Ascensão ao céu. Nela, renovamos nossa esperança na
vida eterna com Ele; rezamos pela missão da Igreja e pela unidade cristã; louvamos a Deus pelos recursos de evangelização
dos Meios de Comunicação Social.
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 307) Ref. Aleluia! Batei palmas, povos todos. ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz, o perdão e a vida de Cristo ressuscitado, que passa deste mundo para
o Pai, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (...Acenando para o Círio pascal). Nós Vos bendizemos, ó Deus, Criador e Pai
de bondade, porque pela paixão e morte de Vosso Filho O fizestes entrar na vossa
glória e O colocastes à vossa direita. Nós Vos bendizemos porque, glorificado,
Ele continua a caminhar conosco, como nossa luz, simbolizado neste Círio, qual
coluna resplandecente a nos conduzir para Vós.
A. (Nº 267) Luz radiante, luz da alegria, /:luz da glória, Cristo Jesus!:/
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Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que subindo ao céu nos presenteais com o dom do Espírito Santo, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as criaturas com o poder de vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo e Senhor da história, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Glória
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! Glória, ...
P. OREMOS. Ó Deus todo poderoso, a ascensão de Jesus já é nossa vitória.

Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de
seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ascensão do SR, Paulinas-Paulus, p. 842-846)
1ª Leitura: At 1,1-11
Salmo: Sl 46(47)
S. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao toque
da trombeta.
A. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu ao
toque da trombeta.
S. 1. - Povos todos do universo, batei palmas,* gritai a Deus aclamações de alegria!
- Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo,* o soberano que domina toda a
terra.
2. - Por entre aclamações Deus se elevou,* o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa,* salmodiai ao som da harpa ao nosso
Rei!
3. - Porque Deus é o grande Rei de toda a terra,* ao som da harpa acompanhai os
seus louvores! - Deus reina sobre todas as nações,* está sentado no seu trono glorioso.
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2ª Leitura: Ef 1,17-23
Evangelho: Lc 24,46-53
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Ide ao mundo, ensinai a todos os povos; convosco estarei, todos os dias, até o fim
dos tempos, diz Jesus.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Saúdo com alegria a cada um de vocês participantes desta celebração dominical da Palavra de Deus.
No creio, proclamamos nossa fé em Jesus Cristo, Filho único de Deus, concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria; proclamamos que
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; que desceu à mansão
dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de
Deus Pai todo-poderoso.
Pois hoje, festa da Ascensão de Cristo ao céu, celebramos de forma especial a
sua glorificação, sendo elevado ao céu e colocado à direita do Pai.
Nesta festa, destacamos a glória de Cristo, o início de uma nova forma de sua
presença entre nós, a missão da Igreja de anunciar a boa nova da salvação a todos
os povos e a nossa esperança de um dia também participarmos da glória de Cristo.
Na primeira leitura, que é o início do livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por
São Lucas, lemos que Jesus Ressuscitado, na despedida com os discípulos, depois
de dar-lhes as últimas instruções e de garantir-lhes que em breve seriam batizados
com o Espírito Santo, foi levado ao céu. No evangelho, lemos o final do Evangelho
do mesmo São Lucas, que relata da mesma forma como Jesus foi levado ao céu,
depois de dizer aos apóstolos que deveriam ser suas testemunhas e de abençoá-los.
Com a expressão, “foi levado ao céu”, são Lucas quer ressaltar que Deus Pai
é quem glorifica seu Filho por sua fidelidade total e o coloca a seu lado, constituindo-o Senhor dos vivos e dos mortos. Assim, a Ascensão é o coroamento da missão
de Jesus.
Mas, se de um lado, Cristo é levado ao céu, não deixa de continuar presente
junto aos seus. O Espírito Santo que ele prometeu enviar de junto do Pai, fará com
que os seus recordem e vivam tudo o que ele ensinou e fez. Durante a sua vida na
Palestina, as pessoas e especialmente os apóstolos, experimentaram a presença de
Cristo de modo ordinário: podiam vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo. Experimentaram sua presença de forma excepcional quando lhes aparecia ressuscitado. Experimentaram sua
presença de forma invisível, após a Ascensão. O Evangelho de hoje termina dizendo
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que após Ele ser levado ao céu, os apóstolos o adoraram, voltaram a Jerusalém com
grande alegria e frequentavam assiduamente o templo bendizendo a Deus. Nós também continuamos tendo a experiência ordinária da presença de Cristo, reconhecendo-o nos irmãos; sua presença excepcional nos sacramentos e sua presença invisível
na comunhão dos santos. Desta forma, podemos dizer com São Paulo: nele vivemos,
nele nos movemos, nele existimos.
Nesta festa, celebramos também o início da missão da Igreja. Jesus conclui
glorioso a sua missão e a transmite para a sua Igreja. Cabe a ela anunciar a todos os
povos a presença do Cristo Ressuscitado, luz da humanidade, esperança de salvação, caminho para a vida feliz já agora e em plenitude na eternidade. Agora, cabe a
todos nós trabalharmos pela construção do Reino de Deus e não ficarmos parados a
olhar para o céu. Foi a advertência dos dois homens de branco aos apóstolos, conforme a primeira leitura de hoje: por que ficais parados, olhando para o céu? Ele voltará
do mesmo modo que o vistes partir. Isto também nos inquieta, porque ele voltará e
nos cobrará os talentos que nos confiou, pedir-nos-á contas da missão que deixou.
Na Ascensão de Cristo, renovamos nossa esperança de chegarmos onde Ele
está. Ele prometeu ir ao Pai e preparar-nos um lugar. É o que rezamos na primeira
oração desta solenidade: Ó Deus todo-poderoso, a ascensão do vosso Filho já e nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de
seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória.
Na Ascensão de Cristo, no Brasil, celebramos também o Dia Mundial das
Comunicações Sociais. Já são 59 anos que foi instituído pelo Papa São Paulo VI. Na
mensagem para este dia, Papa Francisco ressalta a importância de saber escutar e
escutar com o ouvido do coração. E ele observa que estamos perdendo a capacidade
de ouvir a pessoa que temos à nossa frente, tanto nas relações quotidianas como nos
debates sobre os assuntos mais importantes da convivência civil. Ele conta que a
um médico ilustre, habituado a cuidar das feridas da alma, foi-lhe perguntada qual
era a maior necessidade dos seres humanos. Respondeu: “O desejo ilimitado de ser
ouvidos”. Na Bíblia, muitas vezes aparece o apelo a escutar o que Deus anuncia.
Saibamos ouvir Deus e os nossos irmãos e irmãs.
Deus conceda a todos uma ótima semana e os acompanhe com sua graça.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, mas .....
Oração dos fiéis
P. Em Cristo, que, elevado ao céu inaugura nova forma de estar conosco, apresentemos ao Pai nossos pedidos.
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A. Em Cristo glorificado, ouvi-nos, ó Pai!
1. Para que a Igreja, com a força divina e o testemunho de todos os batizados,
anuncie a Boa Nova da Salvação em todas as realidades da vida humana, nós vos
pedimos, ó Deus.
2. Para que o impulso renovador da Iniciação à Vida Cristã revigore o espírito missionário nas famílias e nas comunidades, nós vos pedimos, ó Deus.
3. Para que a comunicação, especialmente a das redes sociais, divulgue a verdade e
a justiça e favoreça a comunhão fraterna, nós vos pedimos, ó Deus.
4. Para que os cristãos, nesta Semana de Oração pela sua unidade, vivam experiências expressivas de comunhão fraterna, nós vos pedimos, ó Deus.
5. Para que todos os que professam a fé cristã, no ideal da justiça, promovam a dignidade das
pessoas, a defesa da Casa Comum e o bem-estar da sociedade, nós vos pedimos, ó Deus.
6. Para que os encontros dos Bispos, dos religiosos e assessores dos setores de pastoral, dos representantes das Arquidioceses e Dioceses do nosso Estado, nesta semana, em São Leopoldo, revigorem a evangelização no Rio Grande do Sul, nós
vos pedimos, ó Deus.
7. ...
P. “Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para
Aquele que, neste dia, subiu ao Céu por vós glorificado, de onde constantemente
nos atrai. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.”
3. RITO DE OFERTA
A. (272) Ref. Cristo é o dom do Pai que se entregou ...
P. Ó Deus, celebramos a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei, por

esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele até
a pátria celeste. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
P. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável ascensão de
vosso Filho ao céu, mas também porque continua andando conosco, como caminho que nos conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.
A. A Vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro.
P. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.
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A. A Vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro.
P. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa ---, nosso Bispo ---, nosso(s) padre(s) -----------,
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.
A. A Vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro.
P. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. A Vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro .
P. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. A Vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro.
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos
como ele nos ensinou: Pai nosso...
P. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa caminhada para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Rito de Comunhão
A. (Nº 311) Ref./:Não ﬁqueis tristes, eu vou partir. ....
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na

terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o
alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. 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 do Regional Sul 3 da CNBB, nesta semana, em São Leopoldo
/ a prática da devoção a Maria na famílias / perseverança dos seminaristas....)
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4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: Por meio da comunicação verdadeira, também nas redes sociais, somos chamados a anunciar e testemunhar os valores do Evangelho, especialmente a justiça
e a verdade, construindo a unidade entre todas as pessoas. (Pausa).
(Nº 541) 1. Ide por todo o universo meu reino anunciar, dizei a todos os povos
que eu vim pra salvar. Quero que todos conheçam a luz da verdade, possam
trilhar os caminhos da felicidade.
Ref. /:Ide anunciar minha paz, ide sem olhar para trás! Estarei convosco e serei
vossa luz na missão!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso nos manifeste a eterna benevolência de Cristo quando
vier para o julgamento; nos conceda experimentar a alegria de Cristo até o fim dos
tempos, conforme sua promessa; e que nos abençoe e conduza o Deus da paz e do
perdão, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A ascensão de Jesus seja vossa força na missão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, encontros diversos do Reg. Sul 3 da CNBB, reunião
dos Bispos, dos Bispos com os provinciais dos religiosos no Estado e Assembleia
Reg. da Ação da Evang. no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), em
São Leopoldo.
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, em Aratiba.
- Domingo, Solenidade de Pentecostes – coleta para o projeto missionário Sul
3-Moçambique e Amazônia.
Leituras da Semana:
dia 30, 2ªf: At 19,1-8; Sl 67(68); Jo 16,29-33; dia 31, 3ªf, Visitação de Nossa Senhora: Sf 3,14-18 ou Rm 12,9-16b; Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.6b); Jo 1,39-56; dia 1º,
4ªf, São Justino: At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19; dia 02, 5ªf, Santos Marcelino e Pedro: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26; dia 03, 6ªf, São Carlos
Lwanga e companheiros: At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19; dia 04, sáb.: At
28,16-20.30-31; Sl 10(11); Jo 21,20-25; dia 05, dom., DOMINGO DE PENTECOSTES: At 2,1-11; Sl 103(104); 1Cor 12,3b-7.12-13 ou Rm 8,8-17; Jo 20,19-23
ou Jo 14,15-16.23b-26.
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Oração Oficial da Semana de Oração
pela Unidade Cristã (SOUC 2022)
Deus, Pai misericordioso e de bondade infinita!
Dirigimo-nos a Ti, como filhos e filhas, pois... “Vimos a sua estrela e viemos
prestar-lhe homenagem” (Mt 2,2).
Guia-nos como guiaste os magos que, vendo a estrela, seguiram-na pelo caminho.
Ilumina nosso caminho com este astro que é dom, realização de tua amorosa
presença para toda humanidade, mediante a nova luz que é Jesus.
Fortalece e abre nossos corações para o encontro com as diferentes culturas,
tradições, religiosidades, etnias, línguas e sonhos. Queremos ser pequenas pontes
de unidade e amorosidade, partilhando os tesouros que, gratuitamente, nos deste.
Queremos caminhar juntos e juntas com todos os povos da Terra.
Enquanto fazemos caminho ao caminhar, ensina-nos a viver a cultura do encontro, nos despojando para experiências mais profundas da cultura da paz. Que os
presentes entregues pelos magos a Jesus simbolizem para nós:
O ouro – sinal de que o rosto do irmão e da irmã é o fundamento ético para a
acolhida;
O incenso – sinal de que a melhor forma de te louvar é nos comprometermos
com a superação de todas as formas de violência;
A mirra – perfume valioso que nos envolve e nos desafia a sermos responsáveis pelo cuidado com a Criação.
Bom Deus! Que a Epifania ocorrida em Belém faça de nós testemunhas da
unidade e da paz.
Deus, revelado em Jesus Cristo e presente pela ação transformadora do Espírito Santo, que a Tua ternura seja para toda a humanidade, do Norte e do Sul, do
Leste e do Oeste, e que ela faça morada em nossos corações.
É o que te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus Cristo, e do Espírito Santo,
amém!

Oração do Papa Francisco a N. Sra. na mensagem
para o Dia Mundial do Doente 2017:

“Ó Maria, nossa Mãe, / que, em Cristo, acolheis a cada um de nós como filho,
/ sustentai a expectativa confiante do nosso coração, / socorrei-nos nas nossas
enfermidades e tribulações, / guiai-nos para Cristo, vosso filho e nosso irmão,
e ajudai a confiarmo-nos ao Pai que faz maravilhas”.

- 40 -

scritas no íntimo de cada pessoa. E não se pode recomeçar senão escutando aquilo que nos torna únicos na criação: o desejo de estar em relação com os outros
e com o Outro. Não fomos feitos para viver como átomos, mas juntos.
A escuta como condição da boa comunicação
Há um uso do ouvido que não é verdadeira escuta, mas o contrário: o espionar. De fato, uma tentação sempre presente, mas que neste tempo da social
web parece mais assanhada, é a de procurar saber e espiar, instrumentalizando os
outros para os nossos interesses. Ao contrário, aquilo que torna boa e plenamente
humana a comunicação é precisamente a escuta de quem está à nossa frente, face
a face, a escuta do outro abeirando-nos dele
com abertura leal, confiante e honesta.
Esta falta de escuta, que tantas vezes experimentamos na vida quotidiana, é real também, infelizmente, na vida pública, onde com
frequência, em vez de escutar, «se fala pelos
cotovelos». Isto é sintoma de que se procura
mais o consenso do que a verdade e o bem;
presta-se mais atenção à audiência do que à escuta. Ao invés, a boa comunicação não procura prender a atenção do público com a piada sem valor visando ridicularizar o
interlocutor, mas presta atenção às razões do outro e procura fazer compreender
a complexidade da realidade. É triste quando surgem, mesmo na Igreja, partidos
ideológicos, desaparecendo a escuta para dar lugar a estéreis contraposições.
Na realidade, em muitos diálogos, efetivamente não comunicamos; estamos simplesmente à espera que o outro acabe de falar para impor o nosso ponto
de vista. Nestas situações, como observa o filósofo Abraham Kaplan [3], o diálogo não passa de duologo, ou seja um monólogo a duas vozes. Ao contrário, na
verdadeira comunicação, o eu e o tu encontram-se ambos «em saída», tendendo
um para o outro.
Portanto, a escuta é o primeiro e indispensável ingrediente do diálogo e
da boa comunicação. Não se comunica se primeiro não se escutou, nem se faz
bom jornalismo sem a capacidade de escutar. Para fornecer uma informação sólida, equilibrada e completa, é necessário ter escutado longamente. Para narrar um
acontecimento ou descrever uma realidade numa reportagem, é essencial ter sabido
escutar, prontos mesmo a mudar de ideia, a modificar as próprias hipóteses iniciais.
Com efeito, só se sairmos do monólogo é que podemos chegar àquela concordância de vozes que é garantia duma verdadeira comunicação. Ouvir várias
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fontes, «não parar na primeira » – como ensinam os especialistas do oficio – garante credibilidade e seriedade à informação que transmitimos. Escutar várias
vozes, ouvir-se – inclusive na Igreja – entre irmãos e irmãs, permite-nos exercitar a arte do discernimento, que se apresenta sempre como a capacidade de se
orientar numa sinfonia de vozes.
Entretanto para quê enfrentar este esforço da escuta? Um grande diplomata da Santa Sé, o cardeal Agostinho Casaroli, falava de «martírio da paciência»,
necessário para escutar e fazer-se escutar nas negociações com os interlocutores
mais difíceis a fim de se obter o maior bem possível em condições de liberdade
limitada. Mas, mesmo em situações menos difíceis, a escuta requer sempre a
virtude da paciência, juntamente com a capacidade de se deixar surpreender pela
verdade – mesmo que fosse apenas um fragmento de verdade – na pessoa que
estamos a escutar. Só o espanto permite o conhecimento. Penso na curiosidade
infinita da criança que olha para o mundo em redor com os olhos arregalados.
Escutar com este estado de espírito – o espanto da criança na consciência dum
adulto – é sempre um enriquecimento, pois haverá sempre qualquer coisa, por
mínima que seja, que poderei aprender do outro e fazer frutificar na minha vida.
A capacidade de escutar a sociedade é ainda mais preciosa neste tempo
ferido pela longa pandemia. A grande desconfiança que anteriormente se foi acumulando relativamente à «informação oficial», causou também uma espécie de
«info-demia» dentro da qual é cada vez mais difícil tornar credível e transparente
o mundo da informação. É preciso inclinar o ouvido e escutar em profundidade,
sobretudo o mal-estar social agravado pelo abrandamento ou cessação de muitas
atividades econômicas.
A própria realidade das migrações forçadas é uma problemática complexa,
e ninguém tem pronta a receita para a resolver. Repito que, para superar os preconceitos acerca dos migrantes e amolecer a dureza dos nossos corações, seria
preciso tentar ouvir as suas histórias. Dar um nome e uma história a cada um
deles. Há muitos bons jornalistas que já o fazem; e muitos outros gostariam de
o fazer, se pudessem. Encorajemo-los! Escutemos estas histórias! Depois cada
qual será livre para sustentar as políticas de migração que considerar mais apropriadas para o próprio país. Mas então teremos diante dos olhos, não números
nem invasores perigosos, mas rostos e histórias de pessoas concretas, olhares,
expectativas, sofrimentos de homens e mulheres para ouvir.
Escutar-se na Igreja
Também na Igreja há grande necessidade de escutar e de nos escutarmos.
É o dom mais precioso e profícuo que podemos oferecer uns aos outros. Nós,
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cristãos, esquecemo-nos de que o serviço da escuta nos foi confiado por Aquele
que é o ouvinte por excelência e em cuja obra somos chamados a participar. «Devemos escutar através do ouvido de Deus, se queremos poder falar através da sua
Palavra» [4]. Assim nos lembra o teólogo protestante Dietrich Bonhöffer que o
primeiro serviço na comunhão que devemos aos outros é prestar-lhes ouvidos.
Quem não sabe escutar o irmão, bem depressa deixará de ser capaz de escutar o
próprio Deus [5].
Na ação pastoral, a obra mais importante é o «apostolado do ouvido».
Devemos escutar, antes de falar, como exorta o apóstolo Tiago: «cada um seja
pronto para ouvir, lento para falar» (1, 19). Oferecer gratuitamente um pouco do
próprio tempo para escutar as pessoas é o primeiro gesto de caridade.
Recentemente deu-se início a um processo sinodal. Rezemos para que seja
uma grande ocasião de escuta recíproca. Com efeito, a comunhão não é o resultado de estratégias e programas, mas edifica-se na escuta mútua entre irmãos e
irmãs. Como num coro, a unidade requer, não a uniformidade, a monotonia, mas
a pluralidade e variedade das vozes, a polifonia. Ao mesmo tempo, cada voz do
coro canta escutando as outras vozes na sua relação com a harmonia do conjunto. Esta harmonia é concebida pelo compositor, mas a sua realização depende da
sinfonia de todas e cada uma das vozes.
Cientes de participar numa comunhão que nos precede e inclui, possamos
descobrir uma Igreja sinfônica, na qual cada um é capaz de cantar com a própria
voz, acolhendo como dom as dos outros, para manifestar a harmonia do conjunto
que o Espírito Santo compõe.
Roma, São João de Latrão, na Memória de São Francisco de Sales, 24 de
janeiro de 2022.
Francisco
[1] «Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde» (Sermo 380, 1: Nova
Biblioteca Agostiniana 34, 568).
[2] Carta à Ordem inteira: Fontes Franciscanas, 216.
[3] Cf. «The life of dialogue» , in J. D. Roslansky (ed.), Communication.
A discussion at the Nobel Conference (North-Holland Publishing Company –
Amesterdão 1969), 89-108.
[4] D. Bonhöfffer, La vita comune (Queriniana – Brescia 2017), 76.
[5] Cf. ibid., 75.
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Discurso do Papa Francisco aos participantes no encontro
promovido pelo Consórcio Internacional da Mídia Católica”
Catholic Fact-Checking”
Sala Clementina, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022
Prezados amigos, bem-vindos!
Recebo-vos hoje para refletir convosco sobre a problemática da comunicação, em particular
sobre o estilo dos comunicadores cristãos diante
de algumas das questões ligadas à pandemia de
Covid-19. Agradeço ao Senhor Montagne a sua
introdução e saúdo todos vós de coração.
Já São Paulo VI, na Mensagem para o Dia
das Comunicações Sociais de 1972, afirmava:
«O homem moderno pode facilmente reconhecer
que muitas de suas atitudes, juízos, tomadas de
posição, adesões e oposições são devidos a sempre
mais vastos e rápidos conhecimentos de opiniões e
de comportamentos, que lhe chegam através dos meios de comunicação social».
E observava ainda: «A excelência da tarefa do informante consiste não somente
em revelar o que pode ser imediatamente verificado, mas também em procurar elementos de enquadramento e de explicação sobre as causas e as circunstâncias de
cada dado que ele deve comunicar». Portanto, este trabalho exige rigor no método
– especificava Paulo VI – «no controle e na avaliação crítica das fontes, na fidelidade aos dados observados, e na sua transmissão integral. A responsabilidade é
ainda mais grave se o comunicador, como muitas vezes acontece, é levado a acrescentar, à simples relação do dado, elementos de juízo e de orientação». Há um ano,
pude ler um interessante estudo sobre o modo como o conteúdo de uma narração
muda por causa da atenção do escritor àquilo que transmite. É interessante! Feito
por um professor, Simone Paganini, da Universidade de Aquisgrano: é interessante como estuda este problema da mudança do conteúdo na transmissão de algo.
O Papa Montini falava da comunicação e da informação em geral, mas as
suas palavras aderem como nunca à realidade, se pensarmos em certas desinformações que circulam hoje na web. Com efeito, desejais evidenciar precisamente
as fake news   e as informações parciais ou enganosas sobre as vacinas contra a
Covid-19, e começastes a fazê-lo colocando em rede diferentes mídias católicas
e envolvendo vários peritos. A vossa iniciativa nasce como Consórcio que se
propõe estar juntos pela verdade. E obrigado, obrigado por isso!
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Antes de mais nada, juntos. Isto, também no campo da informação, é
fundamental. Fazer rede, pôr em comum capacidades, conhecimentos e contribuições para poder informar de modo adequado, representa já em si um primeiro testemunho. Num tempo ferido pela pandemia e por tantas divisões – até
nas opiniões – estar em rede como comunicadores cristãos já é uma mensagem.
Ponto de partida, é uma mensagem.
Não podemos esconder que neste tempo, além da pandemia, alastra-se a
“infodemia”, ou seja, a deformação da realidade baseada no medo, que na sociedade global faz ressoar ecos e comentários sobre notícias falsificadas, ou até
inventadas. Para este clima pode contribuir, muitas vezes inconscientemente,
também a multiplicação e sobreposição de informações, comentários e pareceres
chamados “científicos”, que acabam por gerar confusão no leitor e no ouvinte.
Por isso, é importante estar em rede e fazer aliança com a investigação
científica sobre as doenças, que progride e nos permite combatê-las melhor. «O
conhecimento deve ser partilhado, a competência deve ser participada, a ciência
deve ser posta em comum» (Discurso à Biomedical University Foundation da
Universidade Campus Biomédico, 18 de outubro de 2021). Isto também é válido
para as vacinas: «Há necessidade urgente de ajudar os países que têm menos
vacinas, mas isto deve ser feito com planos clarividentes e não apenas motivados
pela pressa de as nações ricas estarem mais seguras. Os remédios devem ser
distribuídos com dignidade, não como esmolas piedosas. Para praticar deveras o
bem, devemos promover a ciência e a sua aplicação integral» (Ibidem.) Por isso,
estar devidamente informado, ser ajudado a compreender com base nos dados
científicos e não nas fake news, é um direito humano. A informação correta deve
ser garantida sobretudo a quantos dispõem de menos meios, aos mais fracos,
àqueles que são mais vulneráveis.
A segunda palavra, depois de juntos, é por: juntos por. É uma palavra
muito pequena, mas reveladora: lembra-nos que como cristãos somos contra
as injustiças e as mentiras, mas sempre pelas pessoas. Ainda que a finalidade
do vosso consórcio seja combater a desinformação, de contrastar as fake news
e a manipulação das consciências dos mais frágeis, nunca devemos esquecer a
distinção fundamental entre as notícias e as pessoas. As fake news têm que ser
contrastadas, mas devemos respeitar sempre as pessoas, que muitas vezes aderem a elas sem pleno conhecimento e responsabilidade. O comunicador cristão
faz seu o estilo evangélico, edifica pontes, é artífice de paz também e sobretudo
na busca da verdade. A sua abordagem não é de oposição às pessoas, não assume
atitudes de superioridade, não simplifica a realidade, para não cair num fideísmo
do cunho científico. Na verdade, a própria ciência é uma contínua aproximação
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à solução dos problemas. A realidade é sempre mais complexa do que pensamos,
e devemos respeitar as dúvidas, angústias e perguntas das pessoas, procurando
acompanhá-las sem nunca as tratar com presunção. Diálogo com os céticos!
Como cristãos, devemos ser os primeiros a evitar a lógica da oposição e
simplificação, procurando sempre aproximar, acompanhar e responder de modo
pacato e racional a perguntas e objeções. Procuremos trabalhar por uma informação correta e verdadeira sobre a Covid-19 e as vacinas, mas sem cavar fossos,
sem guetizar. A pandemia convida-nos a abrir os olhos ao que é essencial, ao que
realmente conta, à necessidade de nos salvarmos juntos. Por isso, procuremos
estar juntos por e nunca contra. Juntos por. E recordemos que o acesso às vacinas
e aos tratamentos deve ser garantido a todos, até aos mais pobres: sararemos se
sararmos juntos. Sobre isto, gostaria de frisar algo que eu sempre disse: não se
sai de uma crise sozinho; ou saímos juntos, ou ninguém sai bem. Não sairemos
iguais: ou sairemos melhores, ou piores. Porque a crise nos coloca em dificuldades e temos que encontrar soluções. Mas o problema – é uma armadilha psicológica – é quando a crise se transforma em conflito, e o conflito não se resolve:
só com “guerra”, com as distâncias, as oposições, e isto significa sempre regredir, não avançar no diálogo, juntos. Nunca deixeis que uma crise se transforme
em conflito. Não, é uma crise! Estamos em crise, procuremos sair dela juntos.
Concluindo, a última breve reflexão é
sobre a palavra verdade. Não nos cansemos
de verificar as notícias, de apresentar os dados corretamente, de procurar sempre. A busca
da verdade não pode ceder a uma perspetiva
comercial, aos interesses dos poderosos, aos
grandes interesses económicos. Não! Estar
juntos pela verdade significa também procurar um antídoto contra os algoritmos concebidos para maximizar a rentabilidade comercial,
significa promover uma sociedade informada,
justa, saudável e sustentável. Sem uma correção ética, estes instrumentos geram ambientes de extremismo e induzem as
pessoas a perigosas radicalizações, e isto é o conflito.
O antídoto contra qualquer tipo de falsificação é deixar-se purificar pela
verdade. É assim, a verdade purifica. Para o cristão, a verdade nunca é apenas
um conceito relativo ao juízo sobre as coisas, não, esta é apenas uma parte da
verdade. A verdade refere-se à vida inteira. «Na Bíblia, [ela] reúne os significados de apoio, solidez, confiança [...] A verdade é aquilo sobre o qual nos podem- 46 -

os apoiar para não cair. Neste sentido relacional, o único verdadeiramente fiável
e digno de confiança sobre o qual se pode contar, ou seja, o único “verdadeiro”
é o Deus vivo. Eis a afirmação de Jesus: “Eu sou a verdade” (Jo 14, 6). Sendo
assim, o homem descobre sempre mais a verdade, quando a experimenta em si
mesmo como fidelidade e fiabilidade de quem o ama» (Mensagem para o 52º
Dia das Comunicações Sociais, 2018). Portanto, trabalhar ao serviço da verdade
significa procurar o que favorece a comunhão e promove o bem de todos, não o
que isola, divide e contrasta. Não o que nos leva ao conflito.
Irmãos e irmãs, nas nossas orações tenhamos sempre presentes as vítimas
da pandemia e os seus familiares. E tenhamos presentes aqueles que, sem ter o
vírus, morreram ao serviço das pessoas doentes. São os heróis destes dias, muitos heróis escondidos. Desejo bom trabalho a vós e aos vossos colaboradores e
abençoo-vos de coração. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim.
Obrigado!

CF 2022: Presidência da CNBB apresenta “Carta do Episcopado
Brasileiro às famílias, Educadores e Gestores”
A presidência da
Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil
(CNBB) tornou pública, neste domingo, 6
de março, no Santuário
Nacional de Aparecida,
durante a Missa Solene
de abertura da Campanha da Fraternidade 2022, a “Carta do Episcopado Brasileiro às famílias, aos
educadores e gestores por ocasião da Campanha da Fraternidade 2022”.
De acordo com o assessor do Setor de Educação da Comissão Episcopal
Pastoral para a Cultura e Educação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), padre Júlio César Resende, a ideia de escrever a carta foi proposta
originalmente pelo arcebispo de Goiânia (GO) e presidente da Comissão para a
Cultura e a Educação da CNBB, dom João Justino de Medeiros Silva.
O objetivo, segundo o assessor da Comissão, é fazer com que a mensagem
da Campanha da Fraternidade fosse levada de forma mais simples e direcionada
a alguns públicos específicos (famílias, educadores e gestores) de tal maneira
que estes pudessem acolhê-la.
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“A carta foi pensada como uma mensagem de proximidade e cuidado pastoral do coração dos bispos e pastores da Igreja no Brasil para as famílias, na
missão que têm na educação, aos educadores, com sua grande tarefa, e àqueles
que tem a missão de gerir, os gestores, sejam das instituições ou de órgãos públicos”, ressaltou.
A ideia, segundo o representante da Pastoral da Educação, é ter uma mensagem de proximidade para aqueles que muitas vezes não têm acesso a todos os
textos. “Uma carta também com o intuito de ser uma proximidade. A carta tem
o intuito de agradecer e reconhecer o empenho que as famílias, os educadores e
gestores fazem em prol da educação em seus diversos ambientes”, disse.
A carta segundo o padre, aprovada pelos Conselho Pastoral e Permanente
da CNBB, convida as famílias, os educadores e gestores a acolherem a proposta
da educação cristã, que busca formar a pessoa na sua integralidade, é voltada e
direcionada à promoção do bem comum que também apresenta uma esperança
na humanidade e no papel que a educação tem.
Íntegra da Carta
Carta do Episcopado Brasileiro às famílias, educadores e gestores por
ocasião da Campanha da Fraternidade 2022
“Fala com sabedoria, ensina com amor” (cf. Pr 31,26).
Ao iniciar a Quaresma de 2022, nós, bispos católicos do Brasil, com
coração de pastores, movidos pela força do amor de Deus e da missão que nos
foi confiada, dirigimo-nos a todas as famílias, aos educadores e aos gestores,
para lhes falar de um tema tão caro a nós todos, a educação. Ao escutar o apelo à
conversão, próprio do tempo quaresmal, contemplamos a realidade da educação
e precisamos descobrir gestos concretos de mudança e transformação pessoal
que tenham resultados no âmbito da educação.
Reconhecimento e gratidão
“Suplicamos-vos, irmãos, que reconheçais aqueles que arduamente trabalham entre vós. Tende para com eles singular amor, em vista do cargo que
exercem” (1Ts 5,12-13).
Reconhecemos o caminho que se fez no Brasil referente à educação e elevamos a Deus nossa gratidão por tantas pessoas de boa vontade que se dedicaram e se dedicam à missão de educar inspirados em Cristo Mestre e educador da
vida e do amor.
Prezadas famílias, nossa gratidão a vocês que se esforçam a cada dia assumindo sua laboriosa missão de educar. Vocês têm compreendido sua missão
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educadora: “Ensina à criança o caminho que ela deve seguir; mesmo quando
envelhecer, dele não se há de afastar” (Pr 22,6). Sabemos que a educação não é
função exclusiva da escola, mas um esforço coletivo, um dever tanto das famílias
quanto do Estado, uma obra a ser feita em mutirão!
Obrigado, educadores e educadoras das redes públicas municipal, estadual
e federal e da rede privada, confessional
e comunitária, espalhados por todos os
rincões do país. Vocês levam conhecimento, novos horizontes e cidadania ao incontável número de estudantes abrindo-lhes
novas oportunidades de sonharem seus
projetos de vida. Reconhecemos o valor
de sua profissão de educadores que consagraram e consagram sua vida à missão de educar, enfrentando com compromisso
ético-profissional os desafios próprios das estruturas e condições de trabalho assim como do próprio sistema educacional. Nossa gratidão também aos gestores
públicos que se esforçam por cumprir a implementação do direito constitucional
do ensino universal e gratuito para o povo brasileiro.
Com a pandemia da COVID-19, escolas foram fechadas. É preciso agradecer, de modo muito particular às famílias e outros agentes educativos que
não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens e adultos,
apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Nossa gratidão e reconhecimento
por seus esforços, compromisso e humanismo. Com certeza, a pandemia teria
consequências muito mais devastadoras se não fosse a atuação das famílias e
professores(as), pessoas de boa vontade e espírito solidário e abnegado que demostraram assim que educação também se faz com paixão.
Pelo Pacto Educativo Global
“Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer” (1Rs
19,7).
No entanto, apesar de todos os avanços que merecem não só nosso reconhecimento como também nossa gratidão, é urgente afirmar que este é um caminho inconcluso, que há muito a se fazer, que talvez o Brasil ainda esteja no início
de seu processo de consolidação educacional. Afinal, educar exige o esforço e
dedicação das famílias, dos educadores, das instituições, do Estado e principalmente de toda sociedade. Exige também investimento ostensivo, diretrizes e
políticas públicas claras, acompanhamento sistemático e empenho geral de toda
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a sociedade. E isso não se faz de
um dia para o outro, nem sem um
projeto de Estado, para além de
projetos pontuais de governos.
Famílias, vocês são chamadas a rever seu compromisso com
a educação de seus filhos atuando
sempre mais de maneira colaborativa e cooperativa com a escola
e os educadores. Por sua vez, vocês educadores são chamados a avaliar de que
maneira sua prática docente tem colaborado na formação humana, ética e cidadã
de seus estudantes. Vocês gestores, precisam discernir profundamente como os
programas, currículos e políticas educacionais colaboram na construção de um
novo modelo de sociedade, preparando pessoas para a vida e não apenas para o
mercado.
É urgente uma reforma de mentalidade que torne a educação realmente
prioridade. O Brasil precisa de uma mudança realmente completa, radical, na
qual a educação seja prioridade do Estado brasileiro e de toda sociedade como
nos propôs o Papa Francisco no Pacto Educativo Global.
E, para que este processo educacional seja levado a bom termo, isto é,
torne os homens e mulheres mais humanos, é necessário olhar a pessoa como um
todo, complexa e indivisível. Não é à toa que o mandamento maior do Senhor
anuncia que é preciso amar de todas as formas e por todas as dimensões da existência: “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento; e a teu próximo como a ti
mesmo” (Lc 10,27).
Nossas esperanças
“O Senhor é bom para quem nele confia, para a alma que o procura. Bom
é esperar” (Lm 3,25-26).
Nossa mais viva esperança é que as famílias, os educadores, os gestores,
as escolas e a sociedade em sua totalidade assumam com entusiasmo e coragem
sua missão na aldeia educativa de forma participativa e colaborativa. Cada lar
seja um autêntico ambiente educativo, no qual, por meio do encontro de gerações, se partilhe vivamente as experiências edificando pessoas conscientes de
sua história. Nossa esperança é que as escolas e universidades sejam centros de
excelência não só acadêmica, mas também humanística. Que acolham todos os
estudantes, especialmente os mais pobres e desamparados, oferecendo-lhes uma
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oportunidade de vida diferente, com mais esperança e alegria de viver. Nossa
firme esperança é que cada educador receba o apoio necessário no exercício
de sua missão educativa e assim desperte e acompanhe as novas gerações na
construção de projetos de vida que tenham como horizonte o bem comum e a
fraternidade. Por fim, esperamos que os gestores conscientes de seu importante
papel priorizem políticas públicas de projetos educativos inclusivos.
Educar é uma tarefa exigente, que se faz com paixão e com coragem frente
aos desafios. Mas não estamos sozinhos neste esforço diário. Assistidos pela
graça divina e amparados pelas luzes do Espírito de Deus, temos esperança de
que este caminho, já iniciado pelo povo brasileiro e que continua a ser trilhado,
ora com grandes avanços ora com preocupantes retrocessos, chegará um dia a
bom termo.
Nós, bispos do Brasil, em total espírito de serviço aos irmãos e irmãs, colocamo-nos à disposição para ajudar neste processo. A Igreja é solidária à causa
educacional e nós, seus pastores, queremos continuar empregando todos os meios e recursos dos quais dispomos para ajudar neste amplo processo transformador da sociedade brasileira. Afinal, tudo o que toca a educação toca diretamente
a sociedade.
Convocamos todas as famílias, comunidades, paróquias, dioceses para
abraçarem a causa da educação em prol de uma humanidade fraterna. Renovando o processo educacional, temos certeza de que renovaremos as estruturas
institucionais do Brasil em favor de um novo tempo para nosso país.
Que o Senhor, Pai de toda sabedoria e Deus das luzes, nos guie a todos e
nos ampare em todos os nossos esforços! Que Maria e José, os educadores de
Jesus, Filho de Deus, nos inspirem com seus exemplos e nos ajudem a sermos
todos aprendizes e servidores do Evangelho da vida. Que a força renovadora da
Páscoa sustente nossos sonhos e missão.
Aparecida (SP), 6 de março de 2022

A vida em família como processo educativo

O processo educativo faz parte integrante das relações familiares. Na família
aprendemos a viver e a conviver. Em cada etapa da vida Deus nos dá a oportunidade
de aprender e amadurecer como o próprio Cristo assim quis experimentar na vida
de família, em Nazaré: “E Jesus ia crescendo em sabedoria, idade e graça diante de
Deus e dos homens” (Lc 2,52). Assim, uma inspiração para os pais, são aqueles que
acompanharam a educação de Jesus: a Virgem Maria e São José. Uma mãe dócil,
educadora, fiel à Palavra de Deus. Um pai adotivo que guardou a Sagrada Família
em honra e dignidade. (Texto-base da Campanha da Fraternidade 2022, nº 178)
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56º Dia Mundial
das Comunicações
29 de maio de 2022

Mensagem do Papa Francisco:
Escutar com o ouvido do coração

