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do 
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Dia 
da 

semana Leituras

dia 1º, 4ªf.:  At 20,28-38; Sl 67(68); Jo 17,11b-19;   São Justino

dia 02,  5ªf.: At 22,30.23,6-11; Sl 15(16); Jo 17,20-26; Stos. Marcelino e Pedro

dia 03,  6ªf.: At 25,13b-21; Sl 102(103); Jo 21,15-19; São Carlos Lwanga e companheiros

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

dia 06,  2ªf.:  Gn 3,9-15.20 ou At 1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; Bem-av. Virgem Maria, Mãe da Igreja

dia 07, 3ªf;  1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8(R.7); Mt 5,13-16;

dia 08,  4ªf.: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19;  Sto. Efrém

dia 09,  5ªf.:  1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26;     S. José de Anchieta

dia 10,  6ªf.:  1Rs 19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32;

dia 11,  sáb.:  At 11,21b-26.13,1-3; Sl 97(98); Mt 10,7-13;    São Barnabé

Dia 12,  Dom.:  Pr 8,22-31; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R/.2a); Rm 5,1-5; Jo 16,12-15;  Ssma. Trindade

Dia 13,  2ªf.:  1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7(R.2b); Mt 5,38-42;  Sto. Antônio de Pádua

Dia 14,  3ªf.:  1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48; 

Dia 15,  4ªf.:  2Rs 2,1.6-14; Sl 30(31); Mt 6,1-6.16-18;

Dia 16,  5ªf.:  Gn 14,18-20; Sl 109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17;  Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo

Dia 17,  6ªf.:  2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131(132); Mt 6,19-23;

Dia 18,  sáb.:  2Cr 24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34;

Dia 19,  Dom.: Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; Lc 9,18-24;        12ºDTC

Dia 20,  2ªf.:  2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5;

Dia 21,  3ªf.:  2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; S. Luís Gonzaga

Dia 22,  4ªf.:  2Rs 22,8-13;23,1-3; Sl 118(119); Mt 7,15-20; S. João Fisher e Sto. Tomás More; São Paulino de Nola

Dia 23,  5ªf.: Is 49,1-6; Sl 138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; Natividade de São João Batista

Dia 24,;  6ªf.:   Ez 34,11-16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7; Sagrado Coração de Jesus

Dia 25,  sáb.:  Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.cf.1a); Lc 2,41-51; Imaculado Coração de Maria

Dia 26,  Dom.:  1Rs 19,16b.19-21; Sl 15(16); Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62;(Seguir o Cristo)  13ºDTC-C

Dia 27,  2ªf.: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22;  S. Cirilo de Alexandria

Dia 28,  3ªf.:  Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5,5-6.7.8(R.9a); Mt 8,23-27; Sto. Irineu

Dia 29,  4ªf.:  Am 5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34;

Dia 30,  5ªf.:  Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8; Stos. Protomártires da Igreja de Roma

Mês de julho

Dia 01,  6ªf.:  Am 8,4-6.9-12; Sl 118(119); Mt 9,9-13;

Dia 02,   sáb.:  Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17;

Dia 03,  Dom.:  At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19; ou, onde a Solenidade de São Pedro e São Paulo foi 

celebrada no dia 29: Is 66,10-14c; Sl 65(66); Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20; São Pedro e São Paulo Apóstolos. Dia Do Papa.       14º DTC-C

Solenidade
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Mensagem de Páscoa do Papa Francisco                             
à cidade de Roma e ao mundo (Urbi et Orbi) 

Balcão central da Basílica Vaticana, Domingo, 17 de abril de 2022
Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
Jesus, o Crucificado, ressuscitou! Veio ter com aqueles que choram por 

Ele, fechados em casa, cheios de medo e angústia. Veio a eles e disse: “A paz 
esteja convosco!” (Jo 20, 19). Mostra 
as chagas nas mãos e nos pés, a ferida 
no lado: não é um fantasma, é mesmo 
Ele, o mesmo Jesus que morreu na cruz 
e esteve no sepulcro. Diante dos olhos 
incrédulos dos discípulos, repete: “A 
paz esteja convosco!” (20, 21).

Também os nossos olhos estão 
incrédulos, nesta Páscoa de guerra. De-

masiado sangue, vimos; demasiada violência. Também os nossos corações se en-
cheram de medo e angústia, enquanto muitos dos nossos irmãos e irmãs tiveram 
de se fechar nos subterrâneos para se defender das bombas. Sentimos dificuldade 
em acreditar que Jesus tenha verdadeiramente ressuscitado, que tenha verdadei-
ramente vencido a morte. Terá porventura sido uma ilusão? Um fruto da nossa 
imaginação?

Não; não é uma ilusão! Hoje, mais do que nunca, ressoa o anúncio pascal 
tão caro ao Oriente cristão: «Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!» 
Hoje mais do que nunca precisamos d’Ele, no termo duma Quaresma que parece 
não querer acabar. Temos atrás de nós dois anos de pandemia, que deixaram 
marcas pesadas. Era o momento de sairmos do túnel juntos, de mãos dadas, 
juntando as forças e os recursos... Em vez disso, estamos demostrando que ain-
da não existe em nós o Espírito de Jesus, mas existe ainda em nós o espírito de 
Caim, que vê Abel não como um irmão, mas como um rival, e pensa como há 
de eliminá-lo. Temos necessidade do Crucificado ressuscitado para acreditar na 
vitória do amor, para esperar na reconciliação. Hoje mais do que nunca precis-
amos d’Ele, precisamos que venha colocar-Se no meio de nós e nos diga mais 
uma vez: «A paz esteja convosco!»

Só Ele o pode fazer. Só Ele tem hoje o direito de anunciar-nos a paz. Só 
Jesus, porque traz as chagas, as nossas chagas. Aquelas chagas d’Ele são nossas 
duas vezes: são nossas, porque Lh’as provocamos nós com os nossos pecados, 
a nossa dureza de coração, o ódio fratricida; e são nossas, porque Ele as traz por 
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nós, não as cancelou do seu Corpo glorioso, quis conservá-las, trazê-las consigo 
para sempre. São um timbre indelével do seu amor por nós, uma perene inter-
cessão ao Pai celeste para que as veja e tenha misericórdia de nós e do mundo 
inteiro. As chagas no Corpo de Jesus ressuscitado são o sinal da luta que Ele 
travou e venceu por nós, com as armas do amor, para podermos ter paz, estar em 
paz, viver em paz.

Contemplando aquelas chagas gloriosas, os nossos olhos incrédulos es-
cancaram-se, os nossos corações endurecidos abrem-se e deixam entrar o anún-
cio pascal: «A paz esteja convosco!»

Irmãos e irmãs, deixemos entrar a paz de Cristo nas nossas vidas, nas 
nossas casas, nos nossos países!

Haja paz para a martirizada Ucrânia, tão duramente provada pela violên-
cia e a destruição da guerra cruel e insensata para a qual foi arrastada. Sobre 
esta noite terrível de sofrimento e morte, surja depressa uma nova aurora de 
esperança. Escolha-se a paz! Deixe-se de exibir os músculos, enquanto as pes-
soas sofrem. Por favor, por favor: não nos habituemos à guerra, empenhemo-nos 
todos a pedir a paz, em alta voz, das varandas e pelas ruas! Paz! Quem tem a re-
sponsabilidade das nações, ouça o clamor do povo pela paz. Lembre-se daquela 
inquietadora pergunta feita pelos cientistas, há quase setenta anos: «Poremos fim 
ao género humano, ou a humanidade saberá renunciar à guerra?» (Manifesto 
Russell-Einstein, 09/VII/1955).

Trago no coração todas e cada uma das numerosas vítimas ucranianas, 
os milhões de refugiados e deslocados internos, as famílias divididas, os idosos 
abandonados, as vidas destroçadas e as cidades arrasadas. Não me sai da mente o 
olhar das crianças que ficaram órfãs e fogem da guerra. Vendo-as, não podemos 
deixar de nos dar conta do seu grito de sofrimento, juntamente com o de tantas 
outras crianças que sofrem em todo o mundo: as que morrem de fome ou por 
falta de cuidados médicos, as que são vítimas de abusos e violências e aquelas a 
quem foi negado o direito de nascer.

No meio da angústia da guerra, não faltam também sinais encorajadores, 
como as portas abertas de tantas famílias e comunidades que acolhem migrantes 
e refugiados em toda a Europa. Que estes numerosos atos de caridade se tornem 
uma bênção para as nossas sociedades, por vezes degradadas por tanto egoísmo 
e individualismo, e contribuam para torná-las acolhedoras com todos.

Que o conflito na Europa nos torne mais solícitos também perante outras 
situações de tensão, sofrimento e angústia, que tocam demasiadas regiões do 
mundo e que não podemos nem queremos esquecer.



- 5 -

Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de PENTECOSTES – 05.6.2022

 - Com a luz do Espírito Santo, a Igreja realiza sua missão com o ministério da reconciliação
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
    Sinodalidade: comunhão, participação, missão
 - Coleta em favor dos Projetos Missionários da Igreja no RS: Moçambique e Amazônia. 
 - Encerramento da 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
   
 (Nota: no final da celebração, rito de apagar e guardar o Círio pas-

cal, “com veneração, no Batistério, para nele se acenderem as ve-
las dos batizados”).

Neste espaço celebrativo, vivemos a experiência dos discípulos e Ma-
ria no Cenáculo em Jerusalém no dia de Pentecostes quando rece-
beram a força abrasadora do Espírito Santo pela qual saíram para 
anunciar as maravilhas de Deus. Com a luz e a força do Espírito 
Santo, cresceremos na unidade e participaremos da missão evan-
gelizadora da Igreja que vive a fase diocesana da Assembleia do Sínodo dos Bispos.

1. RITOS INICIAIS
A. A. (Nº 316) Ref. Enviai o vosso Espírito, Senhor...
2. Se tirais o seu respiro elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o 

vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovais.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a paz de Jesus Cristo, o amor do Pai e o dom do Espírito Santo, enviado para 

conduzir a Igreja e transformar o mundo, estejam convosco. 
A. (Cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ...

Pedido de perdão
P. ...
- Senhor que, elevado à glória celeste, nos enviais o Espírito Santo prometido, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder de vossa Palavra, tende piedade de nós.
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A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que nos enviais o Espírito para conduzir-nos no bem e no amor, tende 

piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas ...
P. OREMOS. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa 

Igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do 
mundo os dons do Espírito Santo, e realizai agora no coração dos fiéis as 
maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Pentecostes, Paulinas-Paulus, p. 856-860)

1ª Leitura: At 2,1-11 

Salmo: Sl 103(104)
S. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. 
S. 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus e meu Senhor, como sois 

grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as 
vossas criaturas!

2. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais 
o vosso Espírito e renascem e da terra toda a face renovais. 

3. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras! Hoje 
seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria! 

2ª Leitura: 1Cor 12,3b-7.12-13
Sequência
A. (Nº 323/ A) 1. Espírito de Deus enviai dos céus, um raio de luz, um raio de 

luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações, vossos sete dons, vossos sete dons.
2. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde! Doce alívio, vinde! 

No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem.
3. Enchei, luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem 

a luz que acode, nada o homem pode. Nenhum bem há nele, nenhum bem há 
nele.
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4. Ao sujo lavai, ao seco regai. Curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é 
duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei.

5. Dai à vossa Igreja, que espera e deseja, vossos sete dons, vossos sete dons. Dai 
em prêmio, ao forte, uma santa morte. Alegria eterna, alegria eterna. Amém! 
Amém!

Evangelho: Jo 20,19-23
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei 

neles o amor como um fogo abrasador. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Na alegria de celebrarmos o Pentecostes, conclusão do tempo pascal, saúdo a 

todos vocês participantes desta celebração festiva. 
Há algum tempo, fala-se de globalização. É um processo de intercâmbio eco-

nômico, social, político e cultural entre os diversos países, devido à informatização, 
ao desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte. Cresce a união dos 
mercados de diferentes países e a quebra das fronteiras entre esses mercados. Diver-
sos documentos da Igreja apontam os aspectos positivos, mas também os negativos 
deste processo. João Paulo II falava muito da necessidade da globalização também 
da solidariedade. 

Na verdade, este processo de superação de fronteiras não tornou mais frater-
nas e justas as relações entre as pessoas e entre os países. Concentrou ainda mais a 
posse de bens em poucas pessoas ou grupos e alastrou a pobreza. Não criou comu-
nhão entre todos, mas mais exclusão. Não trouxe maior entendimento, mas mais 
competição. 

A comunhão se dá na partilha dos dons e dos bens, inspirada no espírito de 
fraternidade, no espírito do amor generoso. A partir disso, podemos chegar também 
ao entendimento global. 

É o que verificamos em Pentecostes, que hoje celebramos. 
Pentecostes era a festa das semanas no Antigo Testamento, celebrada no quin-

quagésimo dia depois da Páscoa. Em grego, a palavra significa justamente cinquenta 
dias. Nela se louvava a Deus pelas colheitas. Os rabinos relacionaram esta festa com 
a manifestação de Deus no Monte Sinai, quando Deus entregou a Moisés os dez 
mandamentos, como princípios para a vida na liberdade na Terra Prometida. 

No Novo Testamento, Pentecostes celebra a culminância do mistério de Cris-
to, com o envio do Espírito Santo, que, com sua força, faz desabrochar a Igreja.
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Conforme a primeira leitura desta festa, os apóstolos e outros discípulos de 
Cristo, reunidos com Maria no Cenáculo, onde Cristo instituíra a Eucaristia, foram 
envolvidos pela força do Espírito Santo, que desceu sobre eles em forma de línguas 
de fogo. De pessoas tímidas e medrosas, tornaram-se testemunhas empolgadas de 
Cristo Ressuscitado. Por seu entusiasmo, por sua alegria no anúncio das maravilhas 
de Deus, todos os que se encontravam em Jerusalém por ocasião da festa das sema-
nas, entenderam que o amor existe. 

Como diz a segunda leitura desta festa, é pela ação do Espírito Santo que po-
demos reconhecer Cristo como nosso Senhor e Redentor. É Ele que nos enriquece 
de diversos dons, a serem colocados a serviço dos outros para o fortalecimento da 
vida comunitária. É por ele que poderemos chegar à globalização da solidariedade. 
Porque o Espírito é um só, podemos desenvolver muitas atividades em vista do bem 
de todos. Como o Espírito nos é dado, conforme o Evangelho de hoje, para o perdão 
dos pecados, podemos viver a reconciliação e desfrutar da verdadeira paz que Cristo 
glorioso transmite sempre aos seus discípulos reunidos em seu nome, como os após-
tolos no Cenáculo, na tarde do primeiro dia da semana, o dia de sua Ressurreição.

Desejo a todos a força transformadora do Espírito Santo.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano

Profissão da Fé 

Oração dos Fiéis 
P. Contando com a inspiração do Espírito Santo, dado para a unidade e a paz da 

Igreja e de toda a humanidade, apresentemos ao Pai nossas preces comunitárias. 
A. Enviai vosso Espírito Santo, ó Senhor!
1. Para que as Igrejas Cristãs, guiadas por vosso Espírito, caminhem sempre mais para 

a unidade e sejam presença de reconciliação e de paz no mundo, nós vos pedimos:
2. Para cultivarmos a paz e o perdão em nossas famílias, em nossas comunidades e 

em toda a sociedade, nós vos pedimos:
3. Para que os Projetos Missionários do Sul 3 da CNBB em Moçambique e na Ama-

zônia, com as pessoas e os recursos necessários, deem frutos abundantes de vida 
cristã, nós vos pedimos: 

4. Para que os ministros leigos e ordenados realizem sua missão com renovado ar-
dor, linguagem e método adequados à cultura atual, nós vos pedimos:  

5. Para que as pastorais e os movimentos leigos atuem com renovado vigor em seus 
respectivos setores e ambientes, nós vos pedimos:

6. Para que os doentes, os que vivem situação de desânimo e de falta de esperança 
renovem sua confiança em vós e tenham o apoio da família e da comunidade, nós 
vos pedimos: 
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7. ...
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
Procissão e apresentação das oferendas
(coleta em favor dos projetos missionários das 18 Dioceses do Rio Grande do Sul 

em Moçambique, África, e na Amazônia)  
A. (Nº 326) 1. As sementes que me deste e que não eram pra guardar, pus no 

chão da minha vida, quis fazer frutificar.
Ref. /:Dos meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi 

e em tua mesa quero pôr.:/
2. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me deste 

para eu mesmo cultivar.
3. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher, quanto mais eu for 

colhendo, mais terei a oferecer.
P. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mis-

tério da salvação e nos manifeste toda verdade, segundo a promessa do vosso 
Filho. Que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

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

vor porque nos enriqueceis continuamente com a força e a luz do Espírito Santo. É 
Ele quem dá a todos os povos o conhecimento da verdade estabelece a comunhão 
de todos os que creem em Vós. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor 
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja 

e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda a humanidade, 
com o Papa ---, com nosso Bispo ---, com nossos(s) padre(s) _________________, 
com os ministros e todos os outros que estão a serviço das comunidades.
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A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
 P. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos 

destes vosso Filho como nosso  Salvador, e pelos santos e santas, por São (San-
to/a_________, nosso/a padroeiro/a, que nele serviram com fidelidade e se torna-
ram nossos modelos e intercessores.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
 P. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verda-

de, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e 
constroem a paz.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
 P. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, partici-

pantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assem-
bleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão. 

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
 P. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos 

garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso 
Senhor.

A. Amém. 

Rito da Comunhão Eucarística
 P. São Paulo nos diz que o Espírito Santo nos faz dirigir-nos a Deus chamando-o de 

Pai. Inspirados por ele, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (o/a minis-
tro/a busca o cibório e coloca sobre o altar...)

 P. Somos felizes por podermos participar da mesa do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus que tira o pecado do mundo!

A. Senhor, eu não sou digno...
A. (Nº 330) Ref. O Espírito do Senhor repousa ...
P. OREMOS. Ó Deus, que enriqueceis a vossa Igreja com os bens do céu, con-

servai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo; 
e o alimento espiritual que recebemos aumente em nós a eterna redenção. 
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 –/  novas vocações sacerdotais e perseverança dos seminaristas /  fase 
diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos / doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com a força do Espírito Santo, poderemos realizar nossa missão com firme-

za e alegria. 
A. (Nº 318) Ref. Vem, vem, vem, vem Espírito Santo de amor! Vem a nós, traz 

à Igreja um novo vigor.
P. (Motivação para apagar o Círio Pascal) Irmãos e irmãs, na noite da vigília pas-

cal, aclamamos Cristo nossa luz e acendemos o Círio pascal. Hoje, no dia de Pen-
tecostes, ao fechar-se o tempo da Páscoa, o Círio é apagado. Agora, somos nós que 
devemos ser a luz de Cristo que se irradia. É no meio deste mundo que devemos 
ser luz para iluminar os que andam nas trevas.

P. Eis a luz de Cristo!
A. Demos graças a Deus!
P. (Apaga o Círio e prossegue) Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé; 

que em vosso templo elas refuljam constantemente, alimentadas por vós, que sois 
a luz eterna; seja iluminado o nosso espírito para expulsar as trevas e sermos luzes 
iluminadoras do mundo. Vós que viveis com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
/ A. Amém. Amém. Amém.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, o Pai das luzes, que iluminou os corações dos discípulos, derramando so-

bre eles o Espírito Santo, nos conceda a plenitude dos dons do mesmo Espírito. 
Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os nossos 
corações de todo mal e nos transfigure em sua luz. / A. Amém.

P. Abençoe-nos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. / A. Amém.
P. O Espírito do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe, 

aleluia, aleluia!
A. Graças a Deus, aleluia, aleluia!

Lembretes:
- Seg.-feira, 19h, reunião da Coord. Ampliada da Ação Evang., no Seminário de Fátima. 
- Terça-feira, 19h30, em Três Arroios, reunião da Área Past. de Severiano de Almei-

da.
- Quarta-feira, 19h, em Aratiba, reunião da Área Past. de Aratiba.
- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Ap. da Oração na ig. S. Cristóvão, Erechim; 

19h, igr. S. Tiago, Aratiba, ordenação de Senair Dal Moro como diácono permanente.
- Sáb., 18h, crismas na ig. Sag. Cor. de Jesus, Par. de Viadutos; jantar italiano em 

comemoração dos 79 anos da Par. Sag. Cor. de Jesus, Paulo Bento.
- Sáb. e dom., Romaria Nac. do Ap. da Or. no Sant. Nac. N. Sra. Aparecida, em 

Aparecida, SP.
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Celebração da Palavra de Deus
12º DTC-C - solenidade da Ssma. Trindade – 12.6.2022

 - Trindade, amor eterno, fonte da sabedoria, princípio de unidade, origem de tudo
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: comunhão, participação e missão
   Cor litúrgica: BRANCO         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS        www.diocesedeerexim.org.br  
Nós “somos, nos movemos e existimos” em Deus Pai e Filho e Es-

pírito Santo, mistério da Santíssima Trindade, comunhão de amor, 
inspiração e fonte de vida comunitária, que celebramos neste do-
mingo. Pelo Batismo, fomos acolhidos na comunhão trinitária.  

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 545) 1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. És pró-

digo de graças, ó Senhor.
Ref. /:Glória ao Senhor, Criador, para sempre!:/
2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; morte que sofreste nos deu vida.
3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, operas na Igreja a salvação.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém
P. A graça de Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor de Deus Pai que nos chamou à 

vida, a comunhão do Espírito Santo que nos santifica estejam convosco!
A. (cantando) Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... 

- Dom. – Santíssima Trindade - 09h30, igr. Sagr. Cor. de Jesus, Viadutos, ordenação 
de Almir Antonio Piovesan como diácono permanente, na festa dos padroeiros; 
festa do padroeiro Santo Antonio em Jacutinga.

Leituras da Semana:
dia 06, 2ªf, Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja: Gn 3,9-15.20 ou At 

1,12-14; Sl 86(87); Jo 19,25-34; dia 07, 3ªf, 1Rs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8(R.7); 
Mt 5,13-16; dia 08, 4ªf., Sto. Efrém: 1Rs 18,20-39; Sl 15(16); Mt 5,17-19; dia 09, 
5ªf, S. José de Anchieta: 1Rs 18,41-46; Sl 64(65); Mt 5,20-26; dia 10, 6ªf, 1Rs 
19,9a.11-16; Sl 26(27); Mt 5,27-32; dia 11, sáb, S. Barnabé: At 11,21b-26.13,1-3; 
Sl 97(98); Mt 10,7-13; Dia 12, Dom. - Santíssima Trindade, solenidade: Pr 8,22-
31; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R/.2a); Rm 5,1-5; Jo 16,12-15;
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Pedido de perdão
P. ... 
P/S. (Nº 687) Senhor, Servo de Deus que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós
P/S. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S . Senhor, Filho de Deus que vos tornastes obediente, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 546) 1. Glória a Deus Trindade que ...
P. OREMOS. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a Palavra da verdade e 

o Espírito santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, pro-
fessando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a 
Unidade onipotente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssma. Trindade, Paulinas-Paulus, p. 865-867)

1ª Leitura: Pr 8,22-31

S. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
A. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo!
S. 1. - Contemplando estes céus que plasmastes * e formastes com dedos de artista; 

- vendo a lua e estrelas brilhantes,* perguntamos: “Senhor, que é o homem, - para 
dele assim vos lembrardes * e o tratardes com tanto carinho?”

2. - Pouco abaixo de Deus o fizestes,* coroando-o de glória e esplendor; - vós lhe 
destes poder sobre tudo,* vossas obras aos pés lhe pusestes;

3. - As ovelhas, os bois, os rebanhos,* todo o gado e as feras da mata; - passarinhos 
e peixes dos mares,* todo ser que se move nas águas.

2ª Leitura: Rm 5,1-5

Evangelho: Jo 16,12-15
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, 

pelos séculos. Amém. 
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
A vocês participantes desta celebração, a graça e a paz de  Cristo nosso Re-

dentor.
Dificilmente alguém diz não acreditar em Deus convictamente. O que pode 

acontecer é muita gente dizer que reconhece a existência de Deus, mas viver como 
se Ele não existisse. Assim como a grande maioria é batizada e até se faz batizar 
depois em outro ou mais grupos religiosos, mas não vive como batizado. 

Em relação a Deus, ouve-se frequentemente: nada se pode sem Ele. Ou então, 
se Deus quiser, vou conseguir isto ou aquilo. Ainda: eu não sou praticante, não vou 
à missa, mas rezo todos os dias para Deus, o que manifesta o individualismo até na 
dimensão religiosa. Quer estar de bem com Deus, mas não quer nada com a comu-
nidade dos filhos de Deus. 

A questão é descobrir qual a verdadeira identidade de Deus. Como Ele real-
mente é e não apenas como a gente o imagina. E aí entra o princípio da Revelação 
de Deus. O Catecismo da Igreja Católica, à luz da reflexão teológica fundamentada 
na revelação bíblica, afirma, na sua primeira frase: “O desejo de Deus está inscrito 
no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não 
cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade 
e a felicidade que não cessa de procurar.”

Então, mais do que nós buscarmos a Deus, é Ele que vem a nosso encontro. 
De fato, Ele se manifesta em toda a obra da criação e na história. Especialmente na 
história do povo da primeira aliança. Esta manifestação tem sua expressão plena e 
completa em Cristo, o Filho Unigênito do Pai, feito um de nós, por obra do Espírito 
Santo.

Cristo é que nos dá a conhecer o mistério de Deus, uno e trino, como celebra-
mos neste domingo, festa da Santíssima Trindade. Ele não faz explicações teológi-
cas, científicas de como pode ser que Deus seja três pessoas e um só. Ele nos fala ao 
natural de que veio em nome do Pai; que veio realizar a vontade do Pai, a qual é o 
seu alimento, como diz à samaritana, junto ao poço de Jacó onde ela foi buscar água, 
garantindo-lhe que Ele tem outra água para ela. Assegura que é vontade do Pai que 
ninguém se perca. Garante aos discípulos que retornaria para enviar-lhes o Espírito 
Santo, o defensor, o advogado, aquele que iria recordar tudo o que ele ensinou e 
dar-lhes a conhecer toda a verdade. 

Claro que a teologia, a partir desta revelação, foi sistematizando a compreen-
são desta e de outras verdades da fé. Mais do que uma possível compreensão intelec-
tual, o que importa é a experiência vivencial do mistério de Deus. Fomos criados à 
sua imagem e semelhança. Sendo uma comunhão perfeita no amor, Trindade, fomos 
feitos para viver em comunhão entre nós. Então, à luz do mistério da Trindade, 
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devemos empenhar-nos por um mundo fraterno, igualitário e justo. Se viemos de 
Deus, Pai e Filho e Espírito Santo, e a Ele voltaremos, devemos servi-lo acima de 
tudo, como nos manda o mandamento 

Asseguro a todos minha estima e minha prece, contando a oração de vocês por 
nós padres e por nosso bispo.

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 da terra,/ de todas as coisas visíveis e 

invisíveis./
S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os sé-

culos/ 
S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao 

Pai./ 
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou pelo 

Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./ 
S. Também por nós, por nós 
A. foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao ter-

ceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para 

julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim./
S. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é 

adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./  Professo um só batismo para a remissão 

dos pecados./ 
S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir!/
Amém! Amém!

Oração dos fiéis
P. Oremos a Deus Pai Criador e Senhor da História, em nome de seu Filho Redentor 

da humanidade, na força do Espírito Santo, nosso santificador.
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A. Ouvi-nos, ó Deus uno e trino.
L. 1. Para que a Igreja, inspirada na comunhão trinitária, promova relações solidá-

rias em todos os ambientes sociais, nós vos pedimos: 
2. Para que a catequese permanente ajude a aprofundar o mistério da Trindade e a 

liturgia o celebre confirmando a fé batismal, nós vos pedimos: 
3. Para que as famílias e comunidades, na fé trinitária que professam, vivam rela-

ções de comunhão fraterna, nós vos pedimos: 
4. Para vivermos sempre de acordo com o Mistério da Trindade, do qual somos mo-

rada pelo Batismo, peçamos, irmãos.
5. Para que a festa do Corpo de Deus, quinta-feira, nos ajude a colocar sempre a 

Eucaristia ou a celebração da Palavra com a Sagrada Comunhão como centro do 
domingo, nós vos pedimos: 

5. Para que as festas juninas fortaleçam a convivência harmônica e pacífica nas fa-
mílias e nas comunidades, nós vos pedimos: 

6. Para que os nossos irmãos falecidos, tendo praticado a justiça, participem agora 
do banquete eterno no seio da Trindade, nós vos pedimos: 

&. ...
P. “Pai de misericórdia, que criastes o universo e por Jesus Cristo, vosso Filho e 

Deus convosco, nos enviastes o Espírito da verdade, ouvi as orações do vosso 
povo e alegrai-nos com a vossa salvação.” Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 465) 1. Se meu irmão me estende a mão....
P. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai a vida de 

todos nós, de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna. 
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. É nossa alegria louvar-vos, ó Deus uno e trino, proclamando vossa grandeza e 

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador!
 P. Proclamando nosso louvor a vós, ó Deus de infinita misericórdia, nós vos reco-

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

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

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

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

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

A. Bendito sejais, ó Pai Criador!
 P. A vós, ó Deus, sabedoria eterna, nosso louvor por todos os teólogos que nos 

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

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

na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
 P. Inspirados pelo Espírito Santo, om amor e confiança, rezemos ao Pai como Cristo 

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

 P. Cristo se dá a nós como Pão descido do céu. Quem come deste Pão viverá eter-
namente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

A. (Nº 550) Ref. Ó Trindade, vos louvamos, ...
P. OREMOS. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sa-

cramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, e na sua 
indivisível Unidade. 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 –/  Semana do migrante e do refugiado / solenidade do Corpo de  Deus 
quinta-feira /  fase diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos 
/ doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com a luz da Palavra divina e o vigor da Eucaristia, podemos vencer o in-

dividualismo, viver em comunhão fraterna e estabelecer relações de igualdade na 
sociedade.

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

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O amor do Pai nos conserve sempre na alegria, na saúde e na paz.
A. Amém! 
P. A doação do Filho nos mantenha sempre no caminho da vida e da esperança.
A. Amém! 
P. A força do Espírito Santo sustente nosso amor pastoral e nosso ardor missionário.
A. Amém! 
P. E que nos abençoe o Deus Uno e Trino: Pai e Filho e Espírito Santo. 
A. Amém! 
P. Que o Espírito da sabedoria vos conduza à plena verdade; ide em paz e que o 

Senhor vos acompanhe.
A. (Cantando) Graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus!

Lembretes:
- Segunda-feira - Início da 37º semana nacional do migrante – Migração e saberes / 

Escuta com sabedoria, fala com a prática - 14h, reunião das coordenadoras paro-
quiais das zeladoras das capelinhas, no Centro Diocesano.

- Terça e quarta-feira, reunião da Comissão Regional dos Presbíteros em formato 
virtual.

 - Terça-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Paulo Bento.
- Quinta-feira – Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Cristo – 15h, 

Catedral, missa e procissão.
- Domingo – 12º DTC-C – 37º Dia Nac. do Migrante – 09h, Dom Adimir, missa e 

crismas na igreja S. Valentim de S. Valentim.

10º Encontro Mundial das Famílias
- De 22 a 26 deste mês de junho, em Roma, se realizará o 10º Mundial das 

Famílias, com o tema ‘Amor em família: vocação e caminho da santidade, promo-
vido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e organizado pela diocese 
de Roma. Com ele se encerra o Ano da Família Amoris Laetitia. O encontro, inicial-
mente previsto para 2021, foi adiado em vista da pandemia Covid-19, num tempo 
de esperança e renascimento. O evento, como afirmou o Papa Francisco, aconteceu 
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e chega ao seu encerramento, de forma inédita e multicêntrica, com iniciativas glo-
bais nas dioceses do mundo inteiro, análogas às que, ao mesmo tempo, se farão em 
Roma. Roma acolhe o evento e cada diocese pode tornar-se o centro de um Encontro 
local para as suas famílias e comunidades. Tudo isso com o intuito de permitir a 
todos de sentir-se protagonistas, na realidade atual

Segundo o cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério para os Leigos, a 
Família e a Vida – este importante encontro eclesial tem recebido uma participação 
sempre crescente das famílias. Os milhares de pessoas que participaram das edições 
mais recentes, com a riqueza da sua língua, cultura e experiência, foram um sinal 
eloquente da beleza da família para a Igreja e para a humanidade inteira. Trata-
-se de oportunidade preciosa e única para relançar a pastoral familiar com fervor 
missionário e criatividade renovados, a partir das indicações do Papa Francisco na 
exortação Amoris Laetitia, ou seja, com a participação dos esposos, das famílias e 
dos pastores, todos juntos.

Leituras da Semana:
Dia 13, 2ªf, Sto. Antônio de Pádua: 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7(R.2b); Mt 5,38-42; 

Dia 14, 3ªf, 1Rs 21,17-29; Sl 50(51); Mt 5,43-48; Dia 15, 4ªf, 2Rs 2,1.6-14; Sl 
30(31); Mt 6,1-6.16-18; Dia 16, 5ªf, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo: Gn 14,18-
20; Sl 109(110); 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17; Dia 17, 6ªf, 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 
131(132); Mt 6,19-23; Dia 18, sáb.: 2Cr 24,17-25; Sl 88(89); Mt 6,24-34; Dia 
19, dom. 12º do Tempo Comum – C: Zc 12,10-11;13,1; Sl 62(63); Gl 3,26-29; Lc 
9,18-24 (profissão de fé de Pedro e 1º anúncio da paixão).

 Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de “Corpus Christi” /Ano C – 16.6.2022

 - Eucaristia, sustento dos discípulos missionários de Cristo em sua missão
 - Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos – Sinodalidade:
   comunhão, participação e missão 
 - 37ª Semana Nacional do Migrante - Migração e saberes / Escuta com sabedoria,                
   fala com a prática
   Cor litúrgica: BRANCO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
Todo ser vivo precisa de água e de alimento. Nenhum cristão vive 

sem o Pão da Palavra e o Pão da Eucaristia. Na solenidade do 
Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, louvamos a Deus pelo 
Pão do Céu que nos concede na Eucaristia que Cristo nos dei-
xou como memorial perpétuo de seu mistério pascal. Celebre-
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mos este mistério no compromisso da solidariedade e da partilha fraterna.
A. (Nº 553) Ref. Nós somos muitos, mas formamos ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A bondade e o amor de Deus Pai que nos reúne para alimentar-nos com a Palavra 

e o Pão da vida em seu Filho Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, estejam 
convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (.... )

Pedido de perdão
P. ... 
- Senhor, que na Eucaristia prolongais vossa presença real conosco, tende piedade 

de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que instituístes a Eucaristia como sinal maravilhoso de vossa misericórdia, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que sustentais nossa fé pela Palavra e pela Eucaristia, tende piedade de 

nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o 

memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério 
do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente 
os frutos da vossa redenção. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do 
Espírito Santo. 

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Ssmo. Corpo e Sangue de Cristo, Paulinas-Paulus, p. 868-

872)
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1ª Leitura: Gn 14,18-20

Salmo: Sl 109(110)
S. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedec. 
A. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedec. 
S. 1. - Palavra do Senhor ao meu Senhor:* “Assenta-te ao lado meu direito - até que 

eu ponha os inimigos teus* como escabelo por debaixo de teus pés!”
2. - O Senhor estenderá desde Sião* vosso cetro de poder, pois Ele diz: - “Domina 

com vigor teus inimigos;* domina com vigor teus inimigos!
3. - Tu és príncipe desde o dia em que nasceste:* na glória e esplendor da santida-

de, - como o orvalho, antes da aurora, eu te gerei * jurou o Senhor e manterá sua 
palavra; - Tu és sacerdote eternamente,* segundo a ordem do rei Melquisedec.

2ª Leitura: 1Cor 11,23-26

Evangelho: Lc 9,11b-17
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu sou o pão vivo descido do céu; quem deste pão come, sempre, há de viver.
A. Aleluia....

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados membros desta comunidade de____________________________.
O número de pessoas famintas, hoje, nas periferias das cidades, também da 

nossa região, no Nordeste brasileiro flagelado pela seca climática, agravada pela 
seca de projetos políticos eficazes e transparentes, agora também pelas consequên-
cias da guerra no Leste Europeu, nos países subdesenvolvidos é muito maior do que 
os cinco mil homens que seguiam Cristo e estavam sem comer há mais de um dia. A 
partir do Evangelho que acompanhamos, o que nos diria Cristo?

É grande igualmente, em nossos dias, o número de migrantes, em busca de 
lugar para viver; incalculável é o número de pessoas que buscam mais, buscam 
sentido para a própria existência. E quantos são os doentes, que se deslocam de um 
lugar a outro, enfrentando filas imensas? Qual a atitude de Jesus diante de situação 
semelhante e que se torna exigência dos seus seguidores?

A festa do Corpo de Deus que hoje celebramos, no contexto do mês do Sagra-
do Coração de Jesus e dos Santos populares, é ação de graças e proclamação de fé 
na Eucaristia. E é também dia de compromisso renovado de mais profunda e intensa 
participação na celebração da Ceia do Senhor, bem como de vivência das exigências 
de fraternidade e solidariedade que ela comporta. 

Não se pode realizar um gesto que indica unidade, partilha, igualdade e do-
ação recíproca aceitando e contribuindo com as desigualdades sociais, os ódios, a 
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usura, a violência. Embora indignos de receber o Pão Sagrado, devemos tornar-nos 
o que ainda não somos: pão partilhado em benefício dos irmãos.

Com a força do pão eucarístico, que não é prêmio para os bons, mas dom de 
Cristo para os que se empenham em lhe ser fiéis, deveríamos realizar o milagre da 
comida abundante para todos. Os pães e os peixes postos em comum representam 
todos os bens da comunidade: os dons de cada um, os recursos colocados à disposi-
ção, a generosidade em servir. Todas estas riquezas e capacidades que Deus concede 
a cada um devem ser postas em comum para acontecer a abundância de bens para 
todos. E isto sempre. Por todos. Não só de quatro em quatro anos.

 A festa do Corpo de Deus nos chama a uma renovação da fé no sacramento 
da Eucaristia e a um renovado compromisso de participar assídua e intensamente 
de sua celebração. Ela nos chama também a vivermos a condição mais séria para 
realizarmos uma celebração digna e autêntica da Eucaristia: o empenho pela justiça 
e pelo amor, a tarefa de construir a igualdade e a fraternidade. Cristo nos deixou dois 
gestos para fazer em sua memória: o pão e o cálice partilhados e o lava-pés. Após 
entregar o pão e o vinho tornados seu corpo e sangue, disse: fazei isto em memória 
de mim. Após lavar os pés dos discípulos, disse: dei-vos o exemplo para que façais 
como eu vos fiz.  

 A economia globalizada, no sistema neoliberal, aumenta o desemprego, a 
pobreza, o subdesenvolvimento, a fome, a enfermidade, a morte prematura. Porém, 
não faltam recursos naturais e crescem os recursos tecnológicos. Então, a crise não 
é de recursos, mas de amor e de solidariedade, de princípios de organização social. 
E é por isto que a solidariedade se torna mais urgente e necessária em nossos dias. 

A solidariedade vai muito além da justiça. Não se limita a dar a cada um o 
que é seu, como indivíduo ou como membro da sociedade, mas faz dar mais do que 
as leis humanas estabelecem. A solidariedade, segundo João Paulo II, na encíclica 
solicitude da Igreja pelo bem social, faz ver o outro, reconhecê-lo como pessoa, 
revesti-lo de dignidade; faz sentir-se responsável por ele; faz compartilhar os bens e 
os dons recebidos e faz deixar-se ajudar pelo outro. 

Participar da Eucaristia é deixar-se transformar, pelo Espírito, em corpo de 
Cristo. É passar a viver, sentir, pensar, querer, amar como Cristo. Que assim seja!

Desejo, de coração, que todos tenham um domingo feliz e uma semana aben-
çoada.

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano

Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei 
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Oração dos fiéis
P. Na oração que nos ensinou, Cristo incluiu o pedido pelo pão de cada dia. Oremos 

a Deus Pai por nossas necessidades, mas especialmente pelas dos nossos irmãos 
e irmãs nas mais diversas dificuldades, como a falta de alimento, dom de Deus, 
direito de todos.  

A. (Nº196) Atendei a nossa prece, Senhor, /e fazei-nos acolher nosso irmão.
1. Para que a Igreja, constantemente revigorada pela Eucaristia, viva com ardor sua 

missão de evangelizar, nós vos pedimos:
2. Para participarmos sempre da celebração litúrgica, centro do domingo, Dia do 

Senhor, nós vos pedimos: 
3. Para sermos solidários e fraternos, exigência da Eucaristia, especialmente com os 

migrantes em cuja semana estamos, nós vos pedimos:
4. Para que a catequese de iniciação cristã ajude a todos a participar da comunidade 

e nela viver intensamente os sacramentos, de modo particular a Eucaristia, nós vos 
pedimos:

5. Para termos muitas vocações para o ministério da celebração eucarística e para a 
evangelização, nós vos pedimos:

6. ...
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelos dons que sempre nos concedeis, especial-

mente pelo alimento de nossas mesas, pelo Pão da vossa Palavra e pelo Pão da 
Eucaristia. Ajudai-nos a trabalhar para que todos possam dispor destes bens indis-
pensáveis para a vida. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das oferendas
A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida queremos....
P. Concedei, ó Deus, pela força de vossa graça e pela celebração de vossa Pa-

lavra, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém.

Louvação
 P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
 P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
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, cami-
nho que nos conduz até vós. 

A. A Vós nosso louvor, ó Deus Pai e Criador!
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 P. Tendo prometido dar-nos seu Corpo e Sangue como alimento, realizou sua pro-
messa 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. A Vós nosso louvor, ó Deus Pai e Criador!
 P. Enviai sobre nós o vosso Espírito para unir-nos na comunhão fraterna a fim de 

sermos dignos da comunhão eucarística. Fortalecidos por ela, possamos ser cons-
trutores de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje, 
tão dividida e marcada pela violência.

A. A Vós nosso louvor, ó Deus Pai e Criador!
 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. A Vós nosso louvor, ó Deus Pai e Criador!
 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. A Vós nosso louvor, ó Deus Pai e Criador!
 P. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa súpli-

ca 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... ).
 P. Cristo nos disse: “Eu sou o Pão vivo descido do céu. Quem comer deste Pão vi-

verá eternamente.” Eis o Cordeiro de Deus....
A. (Nº 565) Ref. Só tem lugar nesta ....
P. OREMOS. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que 

já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso Corpo e do vosso San-
gue. Vós que viveis e reinais 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 –/  Semana do migrante e do refugiado / valorização e participação 
na celebração da eucaristia e da Palavra de Deus com a comunhão eucarística/  
fase diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos / doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim.: O Pão do Altar é sagrado e alimenta nossa fé. O pão partilhado com os fa-

mintos também é sagrado e expressa a solidariedade, exigida pela Eucaristia. 
A.  (Nº 561) Ref. /:Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vi-

vendo em comunhão.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus da Vida nos faça perseverar nas boas obras e oriente nossos passos 

no caminho da verdade, da justiça, da solidariedade e da paz. E que nos abençoe o 
mesmo Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. Proclamai com a vida a alegria de partilhar da mesa do Senhor. Ide em paz e que 

o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração diante do Santíssimo
Senhor Jesus Cristo, cremos que estais presente no pão consagrado em nossos 

altares. Nós vos adoramos com os anjos e santos e com todos os nossos irmãos na 
fé. Obrigado porque nos deixastes vosso corpo e vosso sangue para nosso alimento. 
Fazei que jamais nos afastemos de vós que sois o caminho a nos conduzir ao Pai; a 
vida que nos faz filhos de Deus; a verdade que nos liberta. Senhor Jesus, permane-
cei conosco; fortalecei nossa fé; alimentai nossa esperança; conservai-nos unidos na 
luta por uma sociedade justa e fraterna e fazei que vos amemos cada vez mais, bem 
como a nossos irmãos. Amém.

Oração oficial do X Encontro Mundial das Famílias
Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-Te e agradecer-Te pelo gran-

de dom da família. Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do 
matrimônio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como 
pequenas Igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o 
qual Cristo ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, do-
ença ou por problemas que só Tu conheces: que Tu as sustentes e as tornes conscien-
tes do caminho de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a 
Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor.

Nós Te pedimos pelas crianças e jovens para que possam encontrar-Te e res-
ponder com alegria à vocação que planejaste para eles; por seus pais e avós, para 
que sejam conscientes de serem um sinal da paternidade e maternidade de Deus no 
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cuidado dos filhos que, na carne e no espírito, Tu confias a eles; pela experiência de 
fraternidade que a família pode dar ao mundo.

Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade 
na Igreja como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da 
vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa 
o Encontro Mundial das Famílias. Amém.

“Renovar o amor à Eucaristia, memorial perpétuo da Páscoa do Senhor
Na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, o Corpus Christi, o Evangelho 

apresenta-nos o episódio do milagre dos pães (cf. Lc 9, 11-17), que tem lugar na 
margem do lago da Galileia. ...

Este milagre — muito importante, a tal ponto que é narrado por todos os 
Evangelistas — manifesta o poder do Messias e, ao mesmo tempo, a sua compaixão: 
Jesus sente compaixão pelo povo. Aquele gesto prodigioso não só permanece como 
um dos grandes sinais da vida pública de Jesus, mas antecipa aquele que depois, 
no final, será o memorial do seu sacrifício, ou seja, a Eucaristia, sacramento do seu 
Corpo e do seu Sangue, oferecidos para a salvação do mundo.

A Eucaristia é a síntese de toda a existência de Jesus, que foi um único ato 
de amor ao Pai e aos irmãos. Também ali, como no milagre da multiplicação dos 
pães, Jesus tomou o pão, elevou ao Pai a prece de Bênção, partiu-o e deu-o aos 
discípulos; e fez o mesmo com o cálice do vinho. Mas naquele momento, na vigília 
da sua Paixão, Ele quis deixar, nesse gesto, o Testamento da nova e eterna Aliança, 
memorial perpétuo da sua Páscoa de morte e ressurreição. A festa do Corpus Christi 
convida-nos todos os anos a renovar o enlevo e a alegria por esta maravilhosa dá-
diva do Senhor, que é a Eucaristia. Acolhamo-la com gratidão, não de maneira pas-
siva, rotineira. Não devemos habituar-nos à Eucaristia, nem ir comungar como que 
por hábito. Não! Cada vez que nos aproximamos do altar para receber a Eucaristia, 
devemos renovar verdadeiramente o nosso “amém” ao Corpo de Cristo. Quando o 
sacerdote nos diz “Corpo de Cristo”, nós respondemos “amém”: mas que seja um 
“amém” que brote do coração, convicto. Foi Jesus, foi Jesus que me salvou, é Jesus 
que vem para me dar a força de viver. É Jesus, Jesus vivo. Mas não devemos habi-
tuar-nos: cada vez, como se fosse a primeira Comunhão.

Expressão da fé eucarística do santo povo de Deus são as procissões com o 
Santíssimo Sacramento, que nesta Solenidade se realizam em toda a parte na Igreja 
católica. ... Que Nossa Senhora nos ajude a seguir com fé e amor Jesus, a Quem 
adoramos na Eucaristia. (Papa Francisco, oração do Ângelus, 23/6/2019)
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Celebração da Palavra de Deus
12º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 19.6.2022

 - Aprofundar continuamente o mistério de Cristo e testemunhá-lo com fidelidade
 - Ano da Família Amoris Laetitia – Semana do 10º Encontro Mundial das Famílias
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos
   Sinodalidade: Comunhão, Participação e Missão 
 - 37º Dia Nacional do Migrante
   Migrações e saberes – Escuta com sabedoria e fala com a prática
   Cor litúrgica: VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS         www.diocesedeerexim.org.br

A dura realidade dos migrantes em busca de lugar para poder viver 
por causa das guerras, da fome e de outros fatores pode lembrar 
nossa peregrinação para a Casa do Pai em meio a muitas dificul-
dades que exigem renúncias no seguimento a Cristo, carregando 
a cruz de cada dia. 

1. RITOS INICIAIS
A. (349) 1. Dentro de nossa vida, .....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, o Messias prometido, o amor 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ( ... .)

Pedido de perdão
P. ...
(676) P/S. Tende compaixão de nós, Senhor!    
A. Porque somos pecadores. 
P/S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 
T. E dai-nos a vossa salvação! 
P: Deus de poder e clemência...
A. Amém. 
P. Senhor, tende piedade.... Cristo, tende piedade... Senhor, tende piedade... (Melo-

dias conforme livro de partituras)

Hino de louvor
 (Nº 716/H) 1.  Glória a Deus nos altos céus, ..
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P. OREMOS. Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e 
temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 12º DTC-C, Paulinas Paulus, p. 921 a 923)
Anim.: 

1ª Leitura: Zc 12,10-11;13-1

L. Leitura da Profecia de Zacarias.
Assim diz o Senhor: “Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de 

Jerusalém um espírito de graça e de oração; eles olharão para mim. Ao que eles 
feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e 
hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele 
dia, haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon, no 
campo de Magedo. Naquele dia, haverá uma fonte acessível à casa de Davi e 
aos habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação”. - Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 62(63)
S. A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!
A. A minh’alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus!
S. 1. - Sois vós, ó Senhor, o meu Deus!* Desde a aurora ansioso vos busco! - A mi-

nh’alma tem sede de vós,* minha carne também vos deseja. 
2. - Como terra sedenta e sem água,+ venho, assim, contemplar-vos no templo,* 

para ver vossa glória e poder. - Vosso amor vale mais do que a vida:* e por isso 
meus lábios vos louvam. 

3. - Quero, pois, vos louvar pela vida,* e elevar para vós minhas mãos! - A minh’al-
ma será saciada,* como em grande banquete de festa; - cantará a alegria em meus 
lábios,* ao cantar para vós meu louvor!

4. - Para mim fostes sempre um socorro;* de vossas asas à sombra eu exulto! - Mi-
nha alma se agarra em vós;* com poder vossa mão me sustenta. 

2ª Leitura: Gl 3,26-29

Evangelho: Lc 9,18-24
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/
S. Tu és o Cristo de Deus. O Filho do Homem deve sofrer muito. 
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
Saúdo com muita estima a todos os participantes desta celebração dominical 

da Palavra de Deus.
Nos grandes eventos esportivos, especialmente Copa do Mundo, final do 

Campeonato Brasileiro ou do Regional, os jornalistas esportivos se empenham em 
oferecer aos torcedores algum detalhe novo, não só de atletas, mas de todo o am-
biente em que os jogos se desenvolvem. Os meios de comunicação, especialmente 
as rádios, lançam perguntas para mobilizar ouvintes a participar. Os torcedores vão 
aos estádios com bandeiras e vibram intensamente ou se reúnem em bares e ouros 
locais e vivem o mesmo ambiente de empolgação.

Já observei em outras oportunidades que deveríamos ter este empolgamento 
pelo esporte por outras causas. Mais especificamente, por Jesus Cristo, pelo anúncio 
de seu Evangelho, pela participação na sua Igreja.

No evangelho deste domingo, Jesus pergunta aos seus discípulos quem o povo 
diz que Ele é. Mas o que ele quer mesmo saber é o que eles pensam dele. 

Esta pergunta é dirigida a todo batizado em cada dia de sua vida. E o que 
importa não é uma resposta teórica, tirada do catecismo. O decisivo é termos uma 
compreensão constantemente nova a partir de nossa experiência de amizade com 
Cristo. O Documento de Aparecida, citando a encíclica de Bento XVI “Deus é 
amor”, diz: “‘Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande 
ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá 
um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva’. Isto é justamente o 
que, com apresentações diferentes, todos os evangelhos nos têm conservado como 
sendo o início do cristianismo: um encontro de fé com a pessoa de Jesus” (DAp 
243). Nesse sentido, o Documento de Aparecida também diz: “Conhecer a Jesus é 
o melhor presente que qualquer pessoa pode receber; tê-lo encontrado foi o melhor 
que ocorreu em nossas vidas, e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa 
alegria” (DAp 29).

Temos mesmo esta experiência vivencial de Cristo?
Quando Jesus perguntou aos apóstolos o que ele era para eles, São Pedro res-

pondeu: O Cristo de Deus. Quer dizer: o Ungido de Deus, o enviado dele, o Messias 
prometido. 

Mas o que será que São Pedro entendia com esta resposta? Para que não ali-
mentasse expectativas erradas a respeito dele, Jesus fez questão de esclarecer logo 
que Ele iria sofrer, ser rejeitado, preso e morto, mas também ressuscitar no terceiro 
dia. Jesus não queria que São Pedro e os outros o seguissem para conseguir alguma 
vantagem, uma posição social melhor, ter poder sobre outros ou garantir solução 
para problemas pessoais. 
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Em nossos dias há pregações pentecostais que motivam a buscar Jesus para 
garantir uma bênção, conseguir emprego, carro novo, casa própria, cura miraculosa 
de doenças. O seguimento a Cristo deve ser desprendido, generoso, unicamente 
porque Ele nos ama. 

Por isso, depois do esclarecimento a Pedro, Jesus acrescenta: quem quiser me 
seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser 
salvar sua vida, vai perdê-la, mas quem a perder por causa de mim vai ganhá-la. 

É importante observar que tudo se passou numa ocasião em que Jesus estava 
rezando e os discípulos estavam com Ele. A celebração litúrgica é o grande meio 
para a experiência vital com Ele. 

Neste dia nacional do migrante, lembramos a situação de todos os que estão 
em busca de um lugar para viver dignamente e renovamos o compromisso de ser 
acolhedores com eles, saber ouvir seus saberes. Lembramos que todos somos pere-
grinos rumo à Casa do Pai, sustentados pela força da fé e da esperança. 

Desejo a todos um excelente domingo e uma semana muito frutuosa.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano.

Profissão da fé

Oração dos fiéis 
P. Na fé professada e testemunhada em Cristo, Filho do Deus vivo e na fidelidade 

no seguimento a Ele com a cruz de cada dia, façamos nossas preces comunitárias. 
A. Atendei nossa prece, Senhor.
1. Para que a Igreja proclame sempre a força salvadora da Cruz de vosso Filho Jesus 

Cristo, nós vos pedimos:
2. Para conhecermos sempre melhor a Cristo e vivermos com mais fidelidade o se-

guimento a Ele, com as renúncias necessárias, nós vos pedimos:
3. Para compreendermos e vivermos o sofrimento humano à luz da Cruz redentora 

de Cristo, nós vos pedimos:
4. Para sermos presença confortadora junto aos irmãos e irmãs em maiores dificul-

dades, nós vos pedimos:
5. Pelos cuidadores e cuidadoras de doentes e idosos para que os assistam conscien-

tes de que o fazem ao próprio Cristo, com eles identificado, nós vos pedimos:
6. Para que nossas comunidades cristãs e a sociedade organizada, livres de qualquer 

preconceito, ofereçam acolhida solidária aos migrantes, rezemos, irmãos.
7. (...). 
P. Dai-nos, ó Deus, a força da vossa graça para sermos fiéis à Palavra, especialmente 

em meio às dificuldades maiores da vida. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 454) 1.Pelos dons da natureza / e o labor ...
P. Acolhei, ó Deus, os dons de nossa vida, e fazei que possamos oferecer-vos 

um coração que vos agrade.  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, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizes-

tes todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda 
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso 
encontro com amor e bondade.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
 P. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso 

amor à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas. 
E de tal modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso 
Salvador.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
 P. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os 

oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os 
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.

A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
 P. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação, 

aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa 
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .

A. 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 Francisco, nosso 
Bispo Adimir, 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 Ma-

ria, 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 
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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. 

Rito de Comunhão
 P. Instruídos pela palavra de Cristo e realizando o que nos ensinou, rezemos:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
 P. Cristo nos garantiu que é a luz do mundo e que vivendo nele não andamos nas 

trevas, mas na luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
A. (Nº 489) 1. Jesus sempre estava a caminhar,/ ...
P. OREMOS. Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso Filho, nós vos pe-

dimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a 
salvação que devotamente estamos celebrando. 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 Nacional  do migrante e do refugiado / nosso bispo em seu 
aniversário de ordenação episcopal  nesta segunda-feira/  devopção ao Sagrado 
Coração de Jesus / fase diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos 
bispos / doentes ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Jesus nos propõe segui-lo com a cruz de cada dia porque é caminho de sal-

vação, sem nenhuma resignação ou conformismo. 
A. (Nº 119) Ref. /:Como Jesus, vou carregar / a minha cruz pra poder ressus-

citar.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, que conduziu o povo pelo deserto, caminhe à nossa frente para nos guiar, 

dar confiança, mostrar o rumo, fazendo-nos concluí-lo com perseverança.  E que 
nos abençoe o Deus dos peregrinos, Pai e filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém. 
P. Que a força desta celebração vos mantenha fiéis no seguimento de Cristo. Ide em 

paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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Oração pelos Migrantes 
Senhor Jesus Cristo, experimentastes desde o berço a dureza de ser um mi-

grante para proteger-vos dos inimigos da vida. Em companhia de Vossa mãe Maria 
e São José, ganhastes honestamente o pão de cada dia como marceneiro em Nazaré. 
Fortalecei os migrantes que saem pelo Brasil a fora para trabalhar, longe do carinho 
protetor de suas famílias, amigos e comunidades. Considerai também os migrantes 
das guerras, das mudanças climáticas, das perseguições religiosas em diversos pa-
íses. Sejam sempre bem acolhidos, compreendidos e integrados pela Igreja e pela 
sociedade nos lugares onde forem morar.

Amparai-os na integridade de sua saúde e na dignidade de seus direitos. Se-
jam mais valorizados e compensados pelo seu exaustivo trabalho na agroindústria 
nacional.

 Durante o período da migração, sustentai-os na fé e na defesa de valores 
humanos e cristãos, herdados das tradições familiares e comunitárias. Que eles re-
tornem sempre ao seu lar carregando os frutos de digno trabalho e amor às lutas em 
favor do progresso de sua comunidade e de Vosso Reino. Amém!

Lembretes:
- Segunda-feira – Aniversário de Ordenação Episcopal de Dom Adimir (2020). 
- Terça-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Getúlio Vargas, em Estação. 
- Quarta-feira, 19h30, Reunião da Área Pastoral de São Valentim, em São Valentim.
- De quarta-feira a domingo, 10º Encontro Mundial das Famílias, em Roma. 
- Quinta-feira - Solenidade da Natividade de São João Batista.
- Sexta-feira – Sagrado Coração de Jesus – Apostolado da Oração, atividades nas 

Paróquias.
- Sábado, 08h30, reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, no Seminário de Fá-

tima; das 09h às 15h, no Seminário de Fátima, encontro vocacional; 18h, Dom 
Adimir, missa e bênção inaugural do salão comunitário na sede paroquial de Paulo 
Bento.

- Sábado e domingo, festa de São João Batista em Quatro Irmãos, Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, de Paulo Bento.

- Domingo, - 13º DTC-C - 10h, crismas na igreja São Pedro, Paróquia de Sede 
Dourado.

Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, que ocorre no dia 29 de junho, se não cai 

de domingo, no Brasil e em outros países, é transferida para o domingo seguinte. 
Neste dia comemora-se o Dia do Papa, “com pregações e orações que traduzam 
amor, veneração, respeito e obediência ao Cabeça da Igreja Universal” e é realizada 



- 34 -

a coleta, chamada de Óbolo de São Pedro, que é destinada à caridade do papa para 
atender às necessidades do mundo que a Igreja procura ajudar, fazendo-se solidária, 
sobretudo, nas calamidades e catástrofes. 

Dia do Migrante e do Refugiado
Em 1969 o Papa Paulo VI instituiu o dia do migrante com orientação para que 

a conferência episcopal de cada país escolhesse sua data a ser celebrada. No Brasil, 
em abril de 1979, por determinação da 17ª Assembleia Geral da CNBB, o Dia do 
Migrante é celebrado na data civil do migrante, 25 de junho, se cair no domingo ou, 
caso contrário, no domingo imediatamente anterior. 

Em comunhão com a Igreja do Brasil, por ocasião desse dia, o SPM – Serviço 
Pastoral dos Migrantes, todos os anos, retoma e aprofunda o tema da Campanha 
da Fraternidade, na ótica das migrações. Por isso, neste ano, o tema deste dia é: 
Migração e Saberes; o lema: Escuta com sabedoria e fala com a prática. O tema da 
Campanha foi a Educação, com o lema “fala com sabedoria, ensina com amor”.

Assim, conforme o subsídio do Serviço Pastoral dos Migrantes, neste ano se 
celebra a troca de saberes, a interação, o encontro de culturas, para uma vivência 
compartilhada no bem comum. Celebra-se a esperança de um presente e futuro com 
dignidade. O convite é escutar as pessoas com paciência e verdadeira empatia; escu-
tar com os ouvidos, a inteligência e o coração um povo que quer viver!

A migração é uma encruzilhada difícil e acontece por múltiplos motivos, vo-
luntários ou forçados, em busca de melhores condições de vida ou de proteção das 
crises que acontecem em seus territórios, como perseguição política, guerras, fuga 
da escravidão, fome, crises socioeconômicas e ambientais.  No cruzamento de tan-
tos caminhos de migração, há o desafio a se viver o encontro com o culturalmente 
diferente. Nele está Jesus peregrino.

Leituras da Semana:
Dia 20, 2ªf, 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59(60); Mt 7,1-5; Dia 21, 3ªf, S. Luís Gonza-

ga: 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48); Mt 7,6.12-14; Dia 22, 4ªf, S. João 
Fisher, bispo, e Santo Tomás More; S. Paulino de Nola: 2Rs 22,8-13;23,1-3; Sl 
118(119); Mt 7,15-20; Dia 23, 5ªf, Natividade de São João Batista: Is 49,1-6; Sl 
138(139); At 13,22-26; Lc 1,57-66.80; Dia 24, 6ªf,  Sagrado Coração de Jesus: 
Ez 34,11-16; Sl 22(23); Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7; Dia 25, Sáb., Imaculado Cora-
ção de Maria:  Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/.cf.1a); Lc 2,41-51; Dia 26, 
Dom., 13º do TC-C: 1Rs 19,16b.19-21; Sl 15(16); Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62;(Se-
guir o Cristo)
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Celebração da Palavra de Deus
13º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 26.06.2022

 - À luz da Palavra, entender o chamado de Deus e as condições para assumi-lo
 - 10º Mundial das Famílias e conclusão do Ano da Família Amoris Laetitia
 - Fase diocesana da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 
   Sinodalidade: comunhão, participação e missão 
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br

Quem é agraciado por gestos de amor sente necessidade de 
corresponder a quem os proporciona. Quanto mais descobrimos 
que Cristo nos oferece a misericórdia do Pai, tanto mais sentimos 
necessidade de corresponder-lhe com amor e fidelidade.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 797) 1. Aqui estamos pra confirmar a ...
S. Senhor, por teu povo vou dizer o meu SIM. Sustenta a minha vontade de dar 

esperança e vida mais plena a quem encontrar.
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama a segui-lo 

em seu caminho, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo, 
estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. (...).

Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que chamais a todos a vos seguir com alegria e determinação, tende piedade 

de nós.. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos mostrais o caminho da renúncia e da doação, tende piedade de nós
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que não quereis respostas de entusiasmo passageiro, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus, Pai de bondade e de amor... 
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz 
P. OREMOS. Ó Deus, pela vossa graça, nos fizestes filhos da luz. Concedei 

que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas 
vidas a luz da vossa verdade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 13º DTC-C, Paulinas Paulus, 924-927)

1ª Leitura: 1Rs 19,16b.19-21

Salmo: Sl 15(16)
S. /:Ó Senhor, sois minha herança para sempre!:/
A. /:Ó Senhor, sois minha herança para sempre!:/
S. 1. = Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!+ Digo ao Senhor: “Somente 

vós sois meu Senhor:* nenhum bem eu posso achar fora de vós!” - Ó Senhor, sois 
minha herança e minha taça,* meu destino está seguro em vossas mãos!

2. - Eu bendigo o Senhor, que me aconselha,* e até de noite me adverte o coração. - 
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,* pois se o tenho a meu lado não vacilo. 

3. = Eis por que meu coração está em festa,+ minha alma rejubila de alegria,* e até 
meu corpo no repouso está tranquilo; - pois não haveis de me deixar entregue à 
morte,* nem vosso amigo conhecer a corrupção.

4. - Vós me ensinais vosso caminho para a vida;* junto a vós, felicidade sem limites, 
- delícia eterna e alegria ao vosso lado!* delícia eterna e alegria ao vosso lado!

2ª Leitura: Gl 5,1.13-18

Evangelho: Lc 9,51-62
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Fala, Senhor, que te escuta teu servo! Tu tens palavras de vida eterna!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Saudando  cada um e cada uma desta comunidade, chego até vocês para esta 

reflexão.
Em outubro de 1987, foi realizado o Sínodo sobre a vocação e a missão 

dos leigos na Igreja e no mundo. Neste encontro de uns Bispos representantes de 
todos os outros com o Papa, utilizou-se muito a palavra cristãos para identificar os 
seguidores de Cristo, a partir do batismo, na Igreja. A igualdade fundamental e a 
dignidade maior de todos, na Igreja, é serem cristãos. Como cristão, o batizado pode 
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ser leigo, religioso ou ordenado. Sem ser autêntico cristão, ninguém poderá ser bom 
leigo, nem bom religioso e nem bom ministro ordenado. 

A Conferência de Aparecida, em 2007, acentuou a característica do batizado 
como discípulo missionário. Todo batizado é discípulo de Cristo, isto é, seu seguidor, 
aquele que vai aprendendo dele e imitando-o, para ser semelhante a Ele. Porque 
encontrou em Cristo a razão de sua vida, torna-se missionário dele. Ninguém será 
discípulo de Cristo sem ser missionário. E ninguém será bom missionário se não for 
verdadeiro discípulo. 

No evangelho de domingo passado, Jesus deixou bem claras algumas 
condições para ser seu discípulo: renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia e 
segui-lo. Trata-se de uma decisão fundamental, de uma escolha a ser renovada cada 
dia, porque diariamente, como nos diz a segunda leitura deste domingo, trava-se em 
nós a luta entre o bem e o mal. Cada dia somos desafiados a decidir entre os desejos 
da carne e os apelos do Espírito. 

O evangelho deste domingo começa por registrar que Jesus havia tomado 
a firme decisão de ir a Jerusalém. Esta caminhada a Jerusalém não era apenas um 
deslocamento geográfico. Era sua peregrinação interior de doação total da vida ao 
Pai pela nossa salvação. Ele não iria voltar atrás. Enfrentaria todas os obstáculos, 
revelando como deveriam fazer os que desejassem segui-lo.

Uma primeira condição para quem quer seguir Jesus é a paciência diante da 
rejeição e perseverança diante das dificuldades. Nesta caminhada a Jerusalém, os 
samaritanos lhe negaram acolhida. Tiago e João, julgando-se portadores de poder, 
perguntaram a Jesus se não queria fazer descer fogo sobre aqueles que o rejeitaram. 
Jesus os repreendeu e continuou sua caminhada. 

Uma segunda condição para quem quer seguir Jesus é o desprendimento, a 
disposição para a pobreza evangélica. A alguém que se apresenta para segui-lo, 
Jesus previne que ele não tem onde reclinar a cabeça, enquanto até as raposas têm 
tocas e os pássaros ninhos. 

Uma terceira condição para seguir Jesus é a disponibilidade total, sem colocar 
nenhuma condição. Ele convida alguém a segui-lo. O convidado diz que antes 
precisa dar amparo a seu pai até o fim da vida. Outro se dispõe a ir com Jesus, mas 
pede tempo para se despedir do pai. A resposta de Jesus a cada um parece dura 
demais: deixa que os mortos enterrem seus mortos e quem põe a mão no arado e 
olha para trás não é digno de mim. Não é que ele despreza os sentimentos humanos. 
É que nada pode impedir uma decisão imediata e generosa no seguimento de Cristo. 
Resta perguntar-nos: estamos dispostos a enfrentar, resolutamente, tudo para seguir 
Cristo com fidelidade e generosidade?

Para todos, desejo  alegria do Cristo neste domingo e ao longo de toda a nova 
semana que iniciamos. 

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano.
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Profissão da fé
(Creio Niceno-constantinopolitano)
P. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, 
A. criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em 

um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas 
foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus: e 
se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. 
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. 
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde 
está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir,  em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor 
que dá a vida, e procede do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica 
e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a 
ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. 

Preces dos fiéis
P. Através de nossas preces, peçamos a Deus em favor de todos os que se encontram 

diante da opção vocacional, dos que se estão nos Seminários e casas de formação 
à Vida Religiosa e pela perseverança alegre e generosa de todos na escolha 
vocacional já realizada.

A. (Nº 756/N) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
L. 1. Para que os adolescentes e jovens sejam generosos na resposta ao chamado de 

Cristo, nós vos pedimos: 
2. Para que o trabalho dos formadores ao Ministério Ordenado e para a Vida Religiosa 

seja muito frutuoso, nós vos pedimos:
3. Para que nossas comunidades sejam vivas, felizes e fervorosas para serem fonte 

de vocações de especial consagração a Deus, nós vos pedimos:  
4. Para que cresça em nossa Diocese o empenho e o carinho no cultivo das vocações 

sacerdotais e religiosas, nós vos pedimos:
5. Para que todos os agentes de pastoral cultivem disposição sempre renovada de 

servir à sua comunidade, nós vos pedimos:
6. Para que o Encontro Mundial das Famílias com encerramento neste domingo em Roma, 

fortaleça a prática do amor nos lares como caminho de santidade, nós vos pedimos:
7. (...)
P. Concedei-nos os dons de vossa graça, ó Deus, para seguirmos sempre, na confiança 

e no desprendimento, a vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco na unidade 
do Espírito Santo.

A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 208) 1. O nosso Deus, com amor sem medida,/ ....
P. Ó Deus, que nos assegurais os frutos de vossa graça, concedei que o povo reunido 

para vos servir corresponda à santidade dos vossos dons. 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, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos 

porque nos destes vosso Filho Jesus, que veio realizar as vossas promessas. 
A. A vós nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
 P. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa 

misericórdia na sucessão do tempo e das gerações por meio de pessoas simples 
e humildes que acolhem vossos enviados e lhes oferecem seus bens para realizar 
sua missão.

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, com São 

José, seu esposo, 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.
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Rito de Comunhão
 P. Procurando atender o convite de seguir Cristo sem colocar nenhuma condição, 

rezemos como Ele nos ensinou:
A. Pai nosso... (Ministro/a busca o cibório no Sacrário e coloca sobre o altar....)
 P. Cristo nos assegurou que quem se alimenta do Pão do Céu viverá eternamente. 

Eis o Cordeiro de Deus...
A. Senhor, eu não sou digno...
A. (Nº 593) Ref. Procuro abrigo nos corações:/ ....
P. OREMOS. Ó Deus, o pão da eucaristia que recebemos em comunhão, nos 

transmita uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não 
passa, possamos produzir frutos que permaneçam. 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 –/  os padres da Diocese / os benfeitores das vocações  /  fase diocesana da 
Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos / doentes ....)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / compromisso)
Anim.: Ao Senhor que passa e nos chama, devemos seguir com determinação. 
A. (Nº 489) Ref. /:Vou te seguir, Jesus, vou te seguir, pois sem ti não sei aonde 

ir.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme nossa fé e nos ajude a viver as exigências que ela traz. Ele nos 

dê a coragem para assumir a missão deixada por Cristo. E que desça sobre nós a 
bênção de Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Anunciai com vossa vida o Reino de Deus. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Óbolo de São Pedro
A Festa de São Pedro e São Paulo, que ocorre no dia 29 de junho, é transferida 

para o próximo domingo. Neste dia comemora-se o Dia do Papa e é realizada a 
coleta, chamada de Óbolo de São Pedro, que é destinada à caridade do papa para 
atender às necessidades do mundo que a Igreja procura ajudar, fazendo-se solidária, 
sobretudo, nas calamidades e catástrofes. 

Lembretes:
- Segunda-feira - aniversário de falecimento de Dom João Aloysio Hoffmann (1998), 
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primeiro Bispo da Dioc. de Erexim; 14h, reunião do Colégio de Consultores, 
Centro Diocesano.

- Terça-feira, 09h, reunião da Província Eclesiástica de Passo Fundo, em Passo Fundo. 
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Past. de Gaurama, em Áurea.

- Quinta-feira, 19h30, reunião da Área Past. de Erexim, na S. Cristóvão, com leigos.
- Sexta-feira, 19h, reunião da Área Past. de Aratiba, em Aratiba.
- Domingo – Solenidade de S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos – Dia do Papa – Óbolo 

de S. Pedro (Coleta para as obras de caridade do Papa em todas as comunidades).

Leituras da Semana:
- Dia 27, 2ªf: S. Cirilo de Alexandria: Am 2,6-10.13-16; Sl 49(50); Mt 8,18-22; Dia 

28, 3ªf, Sto. Irineu, bispo e mártir: Am 3,1-8;4,11-12; Sl 5,5-6.7.8(R.9a); Mt 8,23-
27; Dia 29, 4ªf: Am 5,14-15.21-24; Sl 49(50); Mt 8,28-34; Dia 30, 5ªf, Santos 
Protomártires da Igreja de Roma:. Am 7,10-17; Sl 18(19); Mt 9,1-8; Dia 01, 6ªf: 
Am 8,4-6.9-12; Sl 118(119); Mt 9,9-13; Dia 02,  Sáb.: Am 9,11-15; Sl 84(85); 
Mt 9,14-17; Dia 03, Dom., 14º do Tempo Comum - C: S. Pedro e S. Paulo - Dia 
do Papa: At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 (Tu és Pedro);  ou 
onde a Solenidade de S. Pedro e S. Paulo foi celebrada no dia 29: Is 66,10-14c; Sl 
65(66); Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20. 

Intenções do Apostolado da Oração em julho: Pelos Idosos:
Rezemos pelos idosos, que representam as raízes e a memória de um povo, 

para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro 
com esperança e responsabilidade.

Senhor da messe
  Senhor da messe e Pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos teu 

forte e suave convite: Vem e segue-me. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Que ele 
nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que 
a Messe não se perca por falta de operários. 

Desperta as nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser 
serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao Reino na vida religiosa e consagrada. 
Senhor, que o rebanho não se perca por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de 
nossos Bispos, Padres e Ministros. 

Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens 
para o ministério pastoral em tua Igreja. Senhor da Messe e Pastor do Rebanho, 
chama-nos para o serviço do teu povo. 

Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a 
responder SIM. Amém.
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Haja paz no Médio Oriente, di-
lacerado por anos de divisões e confli-
tos. Neste dia glorioso, peçamos paz 
para Jerusalém e paz para aqueles que 
a amam (cf. Sal 121/122): cristãos, ju-
deus e muçulmanos. Possam israelitas, 
palestinenses e todos os habitantes da 
Cidade Santa, juntamente com os per-
egrinos, experimentar a beleza da paz, 

viver em fraternidade e gozar de livre acesso aos Lugares Santos no mútuo res-
peito pelos direitos de cada um.

Haja paz e reconciliação para os povos do Líbano, da Síria e do Iraque, 
e, de modo particular, para todas as comunidades cristãs que vivem no Médio 
Oriente.

Haja paz também para a Líbia, a fim de encontrar estabilidade depois 
das tensões destes anos, e para o Iémen, que sofre com um conflito esquecido 
por todos mas com vítimas contínuas: a trégua assinada nos últimos dias possa 
devolver esperança à população.

Ao Senhor ressuscitado, pedimos o dom da reconciliação para Myanmar, 
onde perdura um cenário dramático de ódio e violência, e para o Afeganistão, 
onde não diminuem as perigosas tensões sociais e onde uma dramática crise hu-
manitária atormenta a população.

Haja paz para todo o continente africano, a fim de que cessem a ex-
ploração de que é vítima e a hemorragia causada pelos ataques terroristas – par-
ticularmente na região do Sahel – e encontre apoio concreto na fraternidade dos 
povos. Que a Etiópia, atribulada por uma grave crise humanitária, reencontre 
o caminho do diálogo e da reconciliação e cessem as violências na República 
Democrática do Congo. Não falte a oração e a solidariedade pelas populações do 
leste da África do Sul, atingidas por enchentes devastadoras.

Cristo ressuscitado acompanhe e assista as populações da América Lati-
na, que, em alguns casos, viram piorar as suas condições sociais nestes tempos 
difíceis de pandemia, agravadas também por casos de criminalidade, violência, 
corrupção e tráfico de drogas.

Peçamos ao Senhor ressuscitado que acompanhe o caminho de reconcil-
iação que a Igreja Católica no Canadá está percorrendo com os povos autóctones. 
Que o Espírito de Cristo ressuscitado cure as feridas do passado e disponha os 
corações na busca da verdade e da fraternidade.
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Queridos irmãos e irmãs, cada guerra traz consigo consequências que 
envolvem toda a humanidade: do luto ao drama dos refugiados, até à crise 
económica e alimentar de que já se veem os primeiros sintomas. Perante os 
sinais perdurantes da guerra, bem como diante das muitas e dolorosas derrotas 
da vida, Cristo, vencedor do pecado, do medo e da morte, exorta-nos a não nos 
rendermos ao mal e à violência. Irmãos e irmãs, deixemo-nos vencer pela paz 
de Cristo! A paz é possível, a paz é um dever, a paz é responsabilidade primária 
de todos! 

Discurso do Papa Francisco aos                                     
Membros do Conselho Superior da Magistratura

Sala Paulo VI, sexta-feira, 8 de abril de 2022
Ilustres Senhoras e Senhores!
Dirijo uma cordial saudação a 

todos vós, ao vosso Presidente, Sen-
hor Presidente da República Italiana 
Sergio Mattarella, ao Vice-Presidente 
David Ermini, ao primeiro Presidente 
do Tribunal de Cassação Pietro Cur-
zio, ao Procurador-Geral do Tribunal 
de Cassação Giovanni Salvi, aos membros togados e aos membros leigos do 
Conselho Superior da Magistratura.

Fostes chamados a uma missão nobre e delicada: representais o organis-
mo que garante a autonomia e independência dos magistrados comuns e tendes 
a tarefa de administrar a jurisdição. A Constituição italiana confia-vos uma vo-
cação especial, que é tanto um dom como uma tarefa, porque «a justiça é admin-
istrada em nome do povo» (Art. 101).

O povo exige justiça e a justiça precisa de verdade, confiança, lealdade 
e pureza de intenções. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, narra-se que uma 
pobre viúva ia todos os dias ter com o juiz da sua cidade e dizia-lhe: «Faz-me 
justiça» (v. 3). Ainda hoje, ouvir o grito de quantos não têm voz e sofrem in-
justiça ajuda-vos a transformar o poder recebido do Ordenamento num serviço a 
favor da dignidade da pessoa humana e do bem comum.

A justiça é tradicionalmente definida como a vontade de dar a cada um 
segundo o que lhe é devido. No entanto, ao longo da história existem diferentes 
formas através das quais a administração da justiça estabeleceu “o que é devi-
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do”: segundo o mérito, segundo a necessidade, segundo a capacidade, segundo 
a utilidade. Para a tradição bíblica, o devido é reconhecer a dignidade humana 
como sagrada e inviolável.

A arte clássica retratou a justiça como uma mulher vendada segurando uma 
balança com os pratos em equilíbrio, expressando assim alegoricamente a igualdade, 
proporção justa e imparcialidade exigidas no exercício da justiça. De acordo com a 
Bíblia, é também necessário administrar com misericórdia. Mas nenhuma reforma 
política da justiça pode mudar a vida daqueles que a administram, se não se escolher 
primeiro perante a consciência “por quem”, “como” e “porquê” fazer justiça. É uma 
decisão da própria consciência. Foi isto que Santa Catarina de Sena ensinou quando 
disse que, para reformar, é preciso primeiro reformar-se a si mesmo.

A questão sobre por quem  administrar justiça para sempre ilumina uma 
relação com aquele “tu”, aquele “rosto”, a quem se deve uma resposta: a pessoa 
do réu a reabilitar, a vítima com a sua dor a acompanhar, aqueles que contendem 
direitos e obrigações, o agente da justiça a responsabilizar e, em geral, cada 
cidadão a ser educado e sensibilizado. Por esta razão, a cultura da justiça repa-
radora é o único verdadeiro antídoto para a vingança e o esquecimento, porque 
procura a recomposição dos laços rompidos e permite a recuperação da terra 
manchada pelo sangue do irmão (cf. n. 252). Este é o caminho que, na sequên-
cia da doutrina social da Igreja, quis indicar na Encíclica Fratelli tutti, como 
condição para a fraternidade e a amizade social.

Com efeito, o ato violento e in-
justo de Caim não é dirigido contra o 
inimigo ou contra o estranho: é leva-
do a cabo contra quem tem o mesmo 
sangue. Caim não pode suportar o amor 
de Deus Pai para com Abel, o irmão 
com o qual partilha a própria vida. 
Como não pensar na nossa era histórica 
de globalização generalizada, em que a 
humanidade se encontra cada vez mais 

interligada e, no entanto, cada vez mais fragmentada, numa miríade de solidões 
existenciais? Esta relação aparentemente contraditória entre interconectividade e 
fragmentação: ambas juntas. Porquê? É a nossa realidade: interligada e fragmen-
tada. A proposta da visão bíblica é, no centro da sua mensagem, a imagem de uma 
identidade fraterna de toda a humanidade, entendida como a “família humana”: uma 
família em que o reconhecimento recíproco como irmãos é uma obra a ser trabalha-
da em conjunto e incessantemente, sabendo que é na justiça que se funda a paz.
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Quando as tensões e divergências crescem, para sermos alimentados pe-
las raízes espirituais e antropológicas da justiça, precisamos de dar um passo 
atrás. E depois, com os outros, dar dois passos em frente.

Assim, a questão histórica sobre o “como” se administra a justiça passa 
sempre por reformas. O Evangelho de João, no capítulo 15, ensina-nos a podar 
os ramos secos sem cortar a árvore da justiça, a fim de combater as lutas pelo 
poder, os clientelismos, várias formas de corrupção, a negligência e as posições 
injustas de rendimento. Conheceis bem esta problemática, estas situações nega-
tivas, e muitas vezes deveis lutar arduamente para que não cresçam.

O “porquê” administrar, por outro lado, remete-nos ao significado da 
virtude da justiça, que para vós se torna uma peça interior: não um vestido a 
ser mudado ou um papel a ser conquistado, mas o próprio significado da vossa 
identidade pessoal e social.

Quando Deus pergunta ao Rei Salomão: “Que queres que faça por ti?”, o 
filho de David responde: «Concede ao teu servo um coração manso, para que faça 
justiça ao teu povo e saiba distinguir o bem do mal» (1 Rs  3, 9). Bela oração! 
Para a Bíblia, “saber fazer justiça” é o objetivo daqueles que querem governar 
sabiamente, enquanto o discernimento é a condição para distinguir o bem do mal.

A tradição filosófica indicou a justiça como a virtude cardeal por excelên-
cia, para cuja realização contribui a prudência, quando os princípios gerais devem 
ser aplicados a situações concretas, com a fortaleza e a temperança, que aper-
feiçoam a sua realização. A narração  bíblica não revela uma ideia abstrata de 
justiça, mas uma experiência concreta de homem “justo”. O julgamento de Jesus 
é emblemático: o povo pede que seja condenado o justo e libertado o malfeitor. 
Pilatos pergunta: “Que mal fez este homem?”, mas depois lava as mãos. Quando 
os grandes poderes se aliam para se autoconservar, o justo paga por todos.

A credibilidade do testemunho, o amor pela justiça, a autoridade, a inde-
pendência de outros poderes constituídos e um pluralismo leal de posições são 
os antídotos para impedir que prevaleçam influências políticas, ineficiências e 
várias desonestidades. Governar a Magistratura de acordo com a virtude signifi-
ca voltar a ser guarda e síntese elevada do exercício para o qual fostes chamados.

O Beato Rosario Livatino, primeiro magistrado Beato na história da Ig-
reja, seja para vós ajuda e conforto. Na dialética entre rigor e coerência, por 
um lado, e a humanidade, por outro, Livatino delineou a sua ideia de serviço 
na Magistratura, pensando em mulheres e homens capazes de caminhar com a 
história e na sociedade, dentro da qual não só juízes, mas todos os agentes do 
pacto social são chamados a realizar o seu trabalho de acordo com a justiça. 
«Quando morrermos — são as palavras de Levantino — ninguém nos pergun-
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tará o quão fomos crentes, mas credíveis». Livatino foi assassinado quando tinha 
apenas trinta e oito anos, deixando-nos a força do seu testemunho credível, mas 
também a clareza de uma ideia de Magistratura para a qual tender.

A justiça deve acompanhar sempre a busca da paz, o que pressupõe ver-
dade e liberdade. Ilustres Senhoras e Senhores, não se extinga em vós o sentido 
de justiça nutrido pela solidariedade com aqueles que são vítimas da injustiça, e 
alimentado pelo desejo de ver realizar-se um reino de justiça e paz.

Que o Senhor vos abençoe a todos, ao vosso trabalho e às vossas famílias. 
Obrigado!

Discurso do Papa Francisco aos                                     
Membros da Fundação “Marcello Candia”

Sexta-feira, 8 De Abril De 2022
Bom dia, bem-vindos! 

E obrigado pelas suas palavras. 
A senhora disse o que devia 
dizer de modo claro... E depois 
dizem que as mulheres falam 
demais: muito bem!

Tenho o prazer de me 
encontrar convosco e de dar 
graças ao Senhor convosco 
pelos 40 anos de atividade da 

Fundação Marcello Candia. Foi ele mesmo que a fundou em 1982, e no ano 
seguinte partiu para o Céu. Agora veneramo-lo e pedimos a sua intercessão, es-
pecialmente pelos doentes e pelos mais pobres e marginalizados do Nordeste do 
Brasil (grifo nosso), onde ele trabalhou durante muitos anos!

Agradeço-vos muito pelo vosso compromisso e pelas vossas iniciativas. 
Acima de tudo pelo método e pelo estilo com que as realizais, caraterizadas pelo 
mandato que Marcello Candia recebeu de São Paulo VI. Gostaria de retomar 
estas sugestões convosco, porque podem ser benéficas para todos aqueles que 
gerem obras semelhantes.

Em primeiro lugar, Paulo VI disse à Candia: “Se construíres um hospital 
no Brasil grifo nosso), que seja brasileiro...”. Isto é, bem inserido na realidade 
local, envolvendo a população do lugar... Embora tenha acrescentado um pouco 
de estilo milanês! Inculturação: seguir a cultura do lugar onde vamos trabalhar.
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“Cuidado”, continuou, “para evitar qualquer tipo de paternalismo, não 
imponhas as tuas ideias aos outros, apesar das boas intenções”. Candia era um 
empresário, estava habituado a tomar decisões em primeira pessoa, e por isso 
devia aprender a gerir as coisas de outro modo.

“Faz o hospital não somente  para os brasileiros, mas com  os brasileiros”. 
Não apenas para, mas com. Isto é importante, é uma regra geral da caridade: 
trabalhar com  as pessoas destinatárias do serviço.

E acrescentava: “Propõe-te como objetivo final já não seres necessário”. 
Isto é sábio! Muitas vezes aqui, até nós na Igreja, encontramos pessoas valiosas, 
sacerdotes, bispos, mas julgam que a história da salvação passa por eles, que são 
necessários. Ninguém, ninguém é absolutamente necessário. É necessário para 
fazer o que deve fazer, e depois, a história, Deus, dirá se sou eu que devo contin-
uar, ou se há de vir outro... Isto é lindo, é belo: “E propõe-te como objetivo final 
já não seres necessário”. É sábio! Quando a senhora sentir que o Hospital vai 
em frente sozinho, então “terá conseguido uma verdadeira obra de solidariedade 
humana”. Também esta é uma regra muito sábia: não ligar as pessoas e as obras 
a nós, não nos tornarmos indispensáveis mas, pelo contrário, formar os colab-
oradores e assegurar estabilidade e continuidade. Com os colaboradores. Sem 
paternalismo, não, fazer crescer!

Felicito-vos porque vos esforçais por seguir este caminho. Com efeito, 
a Fundação não gere as obras sozinha, mas apoia as comunidades locais e os 
missionários nas suas iniciativas a favor dos doentes, dos leprosos e das pessoas 
em várias situações de necessidade. E outro mérito que tendes é que os custos de 
manutenção da Fundação são mínimos, quase tudo é destinado às obras no Bra-
sil. E isto é muito importante, pois há organizações e associações que trabalham 
para fazer o bem, mas com uma estrutura de pessoas, de coisas que — não ex-
agero — metade ou 60% são destinados para pagar os salários. Não, isso não é 
bom! O mínimo, para que a maior parte dos fundos seja destinado às pessoas. 
Isto é importante, continuai assim!

E obrigado, estimados amigos, pela vossa visita! Encorajo-vos a ir em 
frente, no espírito e segundo o estilo do Venerável Marcello Candia. Que Nossa 
Senhora vos acompanhe. A bênção que vos concedi, levai-a a quantos colaboram 
aqui na Itália e no Brasil. E também, por favor, não vos esqueçais de rezar por 
mim, pois este trabalho não é fácil, não é nada fácil. Agora vou conceder-vos a 
bênção, e com esta bênção também a minha gratidão, o meu agradecimento pelo 
que fazeis tão bem, diariamente e em segredo: isto é muito bom. Obrigado!
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Mensagem do Papa Francisco Assinada pelo                  
Cardeal Secretário de Estado Pietro Parolin por           

Ocasião do  9° Fórum Mundial da Água  
Dakar, Senegal, 21 a 26 d março de 2022
(adiado de 2021 por causa da Covid-19)

Em nome do Papa Francisco, gostaria de trans-
mitir as minhas cordiais saudações a todos os partic-
ipantes reunidos no 9º Fórum Mundial da Água, cujo 
tema é A segurança da água para a paz e o desen-
volvimento . É bom frisar a importância desta questão, 
pois são numerosos os desafios atuais e futuros, com 
ela relacionados, para a nossa humanidade.

O nosso mundo tem sede de paz, deste bem in-
divisível que exige o esforço e a contribuição constan-
tes de todos e que se baseia sobretudo na satisfação das 
necessidades essenciais e vitais de cada pessoa humana.

Hoje, a segurança da água é ameaçada por uma série de fatores, em espe-
cial a poluição, os conflitos, as mudanças climáticas e a exploração abusiva dos 
recursos naturais. Portanto, a água é um bem precioso para a paz. Por isso, não 
pode ser considerada simplesmente um bem privado, gerador de lucro comer-
cial, sujeito às leis do mercado.

Além disso, o direito à água potável e ao saneamento está intimamente 
ligado ao direito à vida, enraizado na dignidade inalienável da pessoa humana, e 
constitui uma condição para o exercício dos outros direitos humanos. Com efeito, 
o acesso à água e ao saneamento é um «direito humano essencial, fundamental 
e universal, pois determina a sobrevivência das pessoas». Consequentemente, o 
mundo tem «uma grave dívida social em relação aos pobres que não têm acesso 
à água potável»,1   mas também a todos aqueles para quem as fontes tradicionais 
de água potável foram poluídas a ponto de se tornar perigosas, destruídas pelas 
armas e inutilizadas, ou então secas devido à má gestão florestal.

Atualmente, mais de dois bilhões de pessoas vivem desprovidas do acesso 
à água potável e/ou saneamento. Pensemos em todas as consequências concretas 
que isto pode ter, particularmente para os doentes nos centros de saúde, para as 
mulheres que dão à luz, para os prisioneiros, os refugiados e os deslocados.

Dirijo um apelo a todos os responsáveis e líderes políticos e económicos, 
às várias administrações e a quantos podem orientar a investigação, os finan-
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ciamentos, a educação e a exploração dos recursos naturais e em particular da 
água, a fim de que tenham a peito servir dignamente o bem comum, com deter-
minação, integridade e espírito de cooperação.2

Realçamos também que «enfrentar a escassez de água e melhorar a 
gestão dos recursos hídricos, particularmente por parte das comunidades, pode 
contribuir para criar maior coesão social e solidariedade»,3  para iniciar proces-
sos,4  para criar vínculos. Com efeito, a água é para nós um dom de Deus e uma 
herança comum, cujo destino universal deve ser assegurado a todas as gerações.

Além disso, sabe-se que «a água doce, tanto de superfície como subter-
rânea, é em grande parte transfronteiriça. [Por conseguinte]... que condições de 
paz se alcançariam, se os países pudessem cooperar neste campo em várias par-
tes do mundo em maior medida do que hoje... A presença de comprovados me-
canismos de cooperação transfronteiriça no campo hídrico é uma contribuição 
importante para a paz e a prevenção de conflitos armados».5  A este propósito, 
como deixar de pensar no rio Senegal, mas também no Níger, no Nilo e noutros 
grandes rios que atravessam muitos países? Em todas estas situações, a água 
deve tornar-se símbolo de hospitalidade e bênção, motivo de encontro e colabo-
ração que faça crescer a confiança mútua e a fraternidade.

Recordemos que «na origem daquilo a que, em sentido cósmico, chama-
mos “natureza”, existe um desígnio de amor e verdade [e que] o mundo não é o 
produto de uma necessidade, destino cego ou acaso».6  Gerir a água de modo sus-
tentável e com instituições eficientes e solidárias não constitui uma contribuição 
apenas para a paz; é também uma forma de reconhecer este dom da criação que 
nos foi confiado, para que juntos possamos cuidar dele.

O Papa Francisco assegura-vos as suas orações a fim de que este Fórum Mun-
dial da Água seja uma ocasião para trabalhar em conjunto em vista da realização 
do direito à água potável e ao saneamento para cada pessoa humana, e que assim 
contribua para fazer da água um verdadeiro símbolo de partilha, diálogo construtivo 
e responsável em prol de uma paz duradoura, porque edificada sobre a confiança.7

Cardeal Pietro Parolin - Secretário de Estado  de Sua Santidade
1) Encíclica Laudato si’,  n. 30.
2) Cf. Discurso aos participantes no 3º Encontro Mundial dos Movimentos Populares,  5 de no-

vembro de 2016; Dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, Aqua fons vitae , n. 107.
3) Aqua fons vitae , n. 26.
4) Cf. Exortação Apostólica Evangelii gaudium , n. 223.
5) Aqua fons vitae , n. 27.
6) Bento XVI,  Mensagem para o Dia Mundial da Paz,  2010, n. 6.
7) São João XXIII , Encíclica Pacem in terris , n. 113.
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10º Encontro Mundial das Famílias
A ser realizado de 22 a 26 de junho, em Roma, com o tema ‘Amor em família: vocação 

e caminho da santidade, promovido pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e 
organizado pela diocese de Roma. 

O encontro, inicialmente previsto para 2021, foi adiado em vista da pandemia 
Covid-19, num tempo de esperança e renascimento. Mesmo que  Roma sedie o evento, cada 
diocese pode tornar-se o centro de um Encontro local para as suas famílias e comunidades. 
Tudo isso com o intuito de permitir a todos de sentir-se protagonistas, num momento em que 
ainda é difícil viajar por conta da pandemia.

O Amor na família: vocação e caminho da santidade é o tema do X Encontro mundial, 
que será realizado em duas modalidades paralelas:

1. Roma continua a ser a sede principal, e nessa cidade vão acontecer o Festival das 
Famílias e o Congresso teológico-pastoral, ambos na Sala Paulo VI, e a Santa Missa na 
Praça São Pedro. Participarão, em particular, os delegados das Conferências episcopais e dos 
movimentos internacionais engajados nas pastorais familiares.

2. Ao mesmo tempo, em cada diocese, os bispos podem mobilizar-se em nível local 
para programar iniciativas similares, a partir do tema do encontro com uso de símbolos que 
a diocese de Roma já começou a preparar (logotipo, oração, hino e imagem).

 “Ao longo dos anos – comenta o cardeal Kevin Farrell, Prefeito do Dicastério para os 
Leigos, a Família e a Vida – este importante encontro eclesial tem recebido uma participação 
sempre crescente das famílias. Os milhares de pessoas que participaram das edições mais 
recentes, com a riqueza da sua língua, cultura e experiência, foram um sinal eloquente da 
beleza da família para a Igreja e para a humanidade inteira. Devemos continuar por esse 
caminho, procurando envolver um ainda mais famílias nesta belíssima iniciativa”.

“Trata-se de aproveitar uma oportunidade preciosa e única para relançar a pastoral 
familiar com fervor missionário e criatividade renovados, a partir das indicações que foram 
dadas pelo Santo Padre na exortação Amoris Laetitia, ou seja, com a participação dos esposos, 
das famílias e dos pastores, todos juntos”, comenta o cardeal-vigário Angelo De Donatis. 

Oração oficial do X Encontro Mundial das Famílias
Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para louvar-Te e agradecer-Te pelo grande dom 

da família. Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimônio, para 
que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas Igrejas domésticas, 
saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja.

Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou 
por problemas que só Tu conheces: que Tu as sustentes e as tornes conscientes do caminho 
de santificação ao qual as chamas, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia 
e encontrar novos caminhos para crescer no amor.
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Nós Te pedimos pelas crianças e jovens para que possam encontrar-Te e responder com 
alegria à vocação que planejaste para eles; por seus pais e avós, para que sejam conscientes 
de serem um sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos que, na carne 
e no espírito, Tu confias a eles; pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao 
mundo.

Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja 
como um chamado para ser protagonista da evangelização, a serviço da vida e da paz, em 
comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o Encontro Mundial das 
Famílias. Amém.

 Logotipo 10º Encontro Mundial das Famílias 
A ser realizado de 22 a 26 de junho, em Roma, com o tema ‘Amor em família: vocação 

e caminho da santidade’.
Através de uma mensagem em vídeo, o Papa 

Francisco apresentou na última sexta-feira, 2, o X Encontro 
Mundial das Famílias agendado para acontecer entre os 
dias 22 a 26 de junho de 2022, na cidade de Roma.

Na ocasião, também foram divulgadas as 
modalidades de participação, além de ser revelado o logo 
do evento, com o próprio vídeo de animação, promovido 

pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e organizado pela diocese de Roma.
O próximo Encontro Mundial das Famílias, que seguirá o tema ‘Amor em família: 

vocação e caminho da santidade’, já possui logotipo, hashtag (#WMOF2022), oração, hino, 
imagem e forma “inédita e multicêntrica” de participação, pois cada Diocese poderá ser o 
centro de um encontro local para suas próprias famílias e comunidades.

Descrição do logotipo do X Encontro Mundial das Famílias
O formato elíptico do logotipo do X Encontro Mundial das Famílias remete à colunata 

de Bernini, na Praça São Pedro, recordando seu significado original, que é o abraço acolhedor 
da Igreja-Mãe de Roma e do seu bispo a todas as pessoas. Como uma clara referência ao 
brasão de Roma, as cores dominantes do logo são o amarelo e o vermelho.

Debaixo da cúpula e da cruz aparecem figuras humanas representando marido, mulher, 
filhos, avós e netos. A imagem evoca a ideia da Igreja como “família de famílias”, proposta 
por Amoris Laetitia (AL 87), em que “o amor vivido nas famílias é uma força permanente 
para a vida da Igreja” (AL 88).

A cruz de Cristo, delineada no alto, e os muros de proteção parecem ser erguidos pelas 
famílias, como autênticas pedras vivas da construção eclesial. Do lado esquerdo, em cima da 
fina linha da colunata, está uma família na mesma posição das imagens dos Santos que estão 
em cima das colunas da praça, recordando assim, a nossa vocação à santidade.



Do pão e do vinho,
o Corpo e o Sangue de Cristo

Para a vida do mundo 
e a remissão dos pecados


