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Leituras do mês de julho 2022
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

6ªf:

Am 8,4-6.9-12; Sl 118(119); Mt 9,9-13;

02,

Sáb.:

Am 9,11-15; Sl 84(85); Mt 9,14-17;

03,

Dom.:

At 12,1-11; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19; 14ºDTC

04,

2ªf:

Os 2,16.17b-18.21-22; Sl 144(145); Mt 9,18-26;

05,

3ªf:

Os 8,4-7.11-13; Sl 113B(115); Mt 9,32-38;

06,

4ªf:

Os 10,1-3.7-8.12; Sl 104(105); Mt 10,1-7;

07,

5ªf:

Os 11,1-4.8c-9; Sl 79(80); Mt 10,7-15;

S. Pedro e S. Paulo, Dia do Papa
Santa Isabel de Portugal
Sto. Antonio Maria Zacaria
Santa Maria Goretti

08,

6ªf:

Os 14,2-10; Sl 50(51); Mt 10,16-23;

09,

sáb.:

Is 6,1-8; Sl 92(93); Mt 10,24-33;

10,

Dom.:

Dt 30,10-14; Sl 68(69); ou Sl 18B(19); Cl 1,15-20; Lc 10,25-37;(Bom samaritano)

11,

2ªf:

Is 1,10-17; Sl 49(50); Mt 10,34-11,1;

12,

3ªf:

Is 7,1-9; Sl 47(48); Mt 11,20-24;

13,

4ªf:

Is 10,5-7.13-16; Sl 93(94); Mt 11,25-27;

14,

5ªf:

Is 26,7-9.12.16-19; Sl 101(102); Mt 11,28-30;

15,

6ªf:

Is 38,1-6.21-22.7-8; Is 38; Mt 12,1-8;

16,

Sáb.:

Zc 2,14-17; Lc 1,46-... Mt 12,46-50;

17,

Dom.

Gn 18,1-10a; Sl 14(15); Cl 1,24-28; Lc 10,38-42; (Marta e Maria)

18,

2ªf:

Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42;

19,

3ªf:

Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,46-50;

20,

4ªf:

Jr 1,1.4-10; Sl 70(71); Mt 13,1-9;

21,

5ªf:

Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17;

22,

6ªf:

Ct 3,1-4ª ou 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18;

23,

Sáb.:

Jr 7,1-11; Sl 83(84); Mt 13,24-30;

24,

Dom.:

Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13;(Oração perseverante)

25,

2ªf:

2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28;

26,

3ªf:

Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-17;

27,

4ªf:

Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 13,44-46;

28,

5ªf:

Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt 13,47-53;

29,

6ªf:

1Jo 4,7-16; Sl 33 (34); Jo 11,19-27 ou Lc 10,38-42;

30,

Sáb.:

São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja, MFac. Jr 26,11-16.24; Sl 68(69); Mt 14,1-12;

31,

Dom.:

Ecl 1,2;2,21-23; Sl 89(90); Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21; (Tesouros terreno e perene).

1º,

2ªf:

Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,13-21;

02,

3ªf:

Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36;

03,

4ªf:

Jr 31,1-7; Jr 31,10.11-12ab.13(R.cf.10d); Mt 15,21-28;

04,

5ªf:

Jr 31,31-34; Sl 50(51); Mt 16,13-23;

05,

6ªf:

Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41(R.39c); Mt 16,24-28;

06,

Sáb.:

Dn 7,9-10,13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); 2Pd 1,16-19; Lc 9,28b-36;

07,

Dom.:

Sb 18,6-9; Sl 32(33); Hb 11,1-2.8-19 ou mais breve: Hb 11,1-2.812; Lc 12,32-48 ou mais breve: Lc 12,35-40;

Sto. Agostinho Zhao Rong e seus comps.
Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus
15º DTC-C
S. Bento
Santo Henrique
S. Camilo de Lellis
São Boaventura
N. Sra. do Carmo
16º DTC-C

S. Lourenço de Bríndisi
Sta. Maria Madalena
Santa Brígida
17ºDTC
S. Tiago Maior
S. Joaquim e Sant´Ana

Stos. Marta, Maria e Lázaro
18ºDTC-C

Sto. Afonso Maria de Lgório
Sto. Eusébio de Verceli e S. Pedro Julião Eymard
S. João Maria Vianney
Transfiguração do Senhor
19º DTC-C

(Vigilância)
Diagramação e Impressão:

(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
Passo Fundo/RS
(54) 3313.3255
grafica@berthier.com.br
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Mensagem do papa Francisco pelo Dia Mundial
dos Avós e dos Idosos 2022

A Santa Sé publicou dia 10 de maio a mensagem do papa Francisco para
o Segundo Dia Mundial dos Avós e do Idoso, que será em 24 de julho de 2022
com o tema: “Dão fruto mesmo na velhice”.
“Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avôs, queridas idosas e
queridos idosos, estamos chamados a ser artífices da revolução da ternura!
Façamo-lo aprendendo a usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso e apropriado que temos para a nossa idade: a oração”.
Íntegra da mensagem
“Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15)
Caríssima, caríssimo!
O versículo 15 do Salmo 92 –
«dão fruto mesmo na velhice » – é uma
boa notícia, um verdadeiro «evangelho» que podemos, por ocasião do II
Dia Mundial dos Avós e Idosos, anunciar ao mundo. O mesmo vai contracorrente relativamente àquilo que o
mundo pensa desta idade da vida e
também ao comportamento resignado
de alguns de nós, idosos, que caminhamos com pouca esperança e sem nada
mais esperar do futuro.
Muitas pessoas têm medo da velhice. Consideram-na uma espécie de
doença, com a qual é melhor evitar qualquer tipo de contato: os idosos não nos
dizem respeito – pensam elas – e é conveniente que estejam o mais longe possível, talvez juntos uns com os outros, em estruturas que cuidem deles e nos
livrem da obrigação de nos ocuparmos das suas penas. É a «cultura do descarte»:
aquela mentalidade que, enquanto nos faz sentir diversos dos mais frágeis e alheios à sua fragilidade, permite-nos imaginar caminhos separados entre «nós» e
«eles». Mas, na realidade, uma vida longa – ensina a Sagrada Escritura – é uma
bênção, e os idosos não são proscritos de quem se deve estar à larga, mas sinais
vivos da benevolência de Deus que efunde a vida em abundância. Bendita a casa
que guarda um ancião! Bendita a família que honra os seus avós!
Com efeito, a velhice constitui uma estação que não é fácil de entender,
mesmo para nós que já a vivemos. Embora chegue depois dum longo caminho,
-3-

ninguém nos preparou para a enfrentar; parece quase apanhar-nos de surpresa.
As sociedades mais desenvolvidas gastam muito para esta idade da vida, mas
não ajudam a interpretá-la: proporcionam planos de assistência, mas não projetos de existência. Por isso é difícil olhar para o futuro e individuar um horizonte
para onde tender. Por um lado, somos tentados a exorcizar a velhice, escondendo
as rugas e fingindo ser sempre jovens, por outro parece que nada mais se possa
fazer senão viver desiludidos, resignados a não ter mais «frutos para dar».
O fim da atividade laboral e os filhos já autônomos fazem esmorecer os
motivos pelos quais gastamos muitas das nossas energias. A consciência de que
as forças declinam ou o aparecimento duma doença podem pôr em crise as nossas
certezas. O mundo – com os seus ritmos acelerados, que sentimos dificuldade em
acompanhar – parece não nos deixar alternativa, levando-nos a interiorizar a ideia
do descarte. Assim se eleva para o céu esta súplica do Salmo: «Não me rejeites no
tempo da velhice; não me abandones, quando já não tiver forças» (71, 9).
Mas o mesmo Salmo, que repassa a presença do Senhor nas diversas estações da existência, convida-nos a continuar a esperar: chegada a velhice e os
cabelos brancos, o Senhor continuará a dar-nos a vida e não deixará que sejamos
oprimidos pelo mal. Confiando n’Ele, encontraremos a força para multiplicar o
louvor (cf. Sal 71, 14-20) e descobriremos que envelhecer não é apenas a deterioração natural do corpo ou a passagem inevitável do tempo, mas também o dom
duma vida longa. Envelhecer não é uma condenação, mas uma bênção!
Por isso, devemos vigiar sobre nós mesmos e aprender a viver uma velhice
ativa, inclusive do ponto de vista espiritual, cultivando a nossa vida interior através da leitura assídua da Palavra de Deus, da oração diária, do recurso habitual
aos Sacramentos e da participação na Liturgia. E, a par da relação com Deus,
cultivemos as relações com os outros: antes de mais nada, com a família, os
filhos, os netos, a quem havemos de oferecer o nosso afeto cheio de solicitude;
bem como as pessoas pobres e atribuladas, das quais nos façamos próximo com
a ajuda concreta e a oração. Tudo isto ajudará a não nos sentirmos meros espetadores no teatro do mundo, não nos limitarmos a olhar da sacada, a ficar à janela.
Ao contrário, apurando os nossos sentidos para reconhecerem a presença do
Senhor, seremos como uma «oliveira verdejante na casa de Deus» (Sal 52, 10),
poderemos ser uma bênção para quem vive junto de nós.
A velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva pôr-se de lado
recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar a
dar fruto: há uma nova missão, que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. «A nossa sensibilidade especial de idosos, da idade anciã às
atenções, pensamentos e afetos que nos tornam humanos deve voltar a ser uma
continua na página 37
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Celebração da Palavra de Deus

13º DTC-C - solenidade de S. Pedro e S. Paulo/Ano C – 03/7/2022

- Com São Pedro e São Paulo, mártires de Cristo, renovar o amor à Igreja e o ardor apostólico.
- Dia do Papa
- Mês do agricultor e do motorista
Cor litúrgica: VERMELHO

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Firmes na fé em Cristo, o Ungido de Deus Pai, as comunidades
cristãs primitivas se fortaleciam na unidade e sustentavam, com sua oração, os apóstolos quando presos e em risco de morte, especialmente São
Pedro, cabeça da Igreja. Celebrando o testemunho dele e de São Paulo,
renovamos nosso amor à Igreja, em comunhão com nosso Papa Francisco, neste dia a ele dedicado. Lembramos também todos os que, fiéis a
Cristo como eles, deram ou dedicam a vida no anúncio e testemunho do Evangelho. Louvamos a Deus pela vida e pelo trabalho dos agricultores e agricultoras no início deste seu mês.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 653) Ref. Toda a Igreja unida celebra / a memória ...!
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a misericórdia de Deus Pai, a paz de Cristo, anunciadas com ardor por São
Pedro e São Paulo no início da Igreja, conduzidos pela força 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 oferecestes vosso perdão a Pedro que vos negou, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
-. Cristo, que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido que pediu clemência,
tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Ó Deus, que hoje nos dais a alegria de festejar São Pedro e São

Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. PNSrJC.

A. Amém.

2. PROCLAMAÇÃO DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Solenidade de São Pedro e São Paulo, Paulinas Paulus, p.
1025 a 1028)
1ª Leitura: At 12,1-11
Salmo: Sl 33(34);
S. De todos os temores me livrou o Senhor Deus!
A. De todos os temores me livrou o Senhor Deus!
S. 1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em
minha boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se
alegrem!
2. - Comigo engrandecei ao Senhor Deus,* exaltemos todos juntos o seu nome! Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu,* e de todos os temores me livrou.
3. - Contemplai a sua face e alegrai-vos,* e vosso rosto não se cubra de vergonha!
- Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido,* e o Senhor o libertou de toda angústia.
4. - O anjo do Senhor vem acampar* ao redor dos que o temem, e os salva. - Provai
e vede quão suave é o Senhor!* Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.
2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.17-18.
Evangelho: Mt 16,13-19
A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha Igreja; e as portas do inferno não irão derrotá-la.
A. Aleluia....
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados participantes desta celebração da comunidade de _______________.
Os meios de comunicação transmitem diversas competições esportivas – corridas de fórmula um, campeonatos de futebol, de basquete e outros. O que se pode
perceber é a vibração dos apaixonados por um ou outro esporte à medida em que as
competições vão se desenvolvendo.
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Assim como se vibra pelo futebol, por exemplo, deveríamos empolgar-nos
pelas causas nobres, pelas iniciativas comunitárias, por tudo aquilo que constrói
a paz. Assim como, acompanhando uma copa do mundo de futebol, independentemente do resultado, se manifesta mais vivamente a identidade nacional, somos
convidados a lembrar, por exemplo, nossa identidade cristã, nossa pertença à Igreja
Católica e por vibrar.
A festa de São Pedro e São Paulo, com o dia do Papa, neste domingo, é muito
favorável para fazermos esta passagem da vibração pelo esporte para a empolgação
pela Igreja, para um renovado ardor missionário, para uma comunhão filial mais
profunda com o Papa Francisco, sucessor de são Pedro, cabeça visível da Igreja,
perpétuo e visível princípio e fundamento da sua unidade.
São Pedro e São Paulo têm origem, características, história diferentes e chegaram a divergir em alguns pontos, mas cultivavam no fundo de seus corações um amor
incondicional a Cristo. Os dois mergulharam por inteiro no mistério de Cristo. De tal
forma que São Pedro declarou a Cristo: tu tens palavras de vida eterna. Foi quando
Jesus falou que daria seu corpo e seu sangue como pão da vida e bebida de salvação.
Muitos começaram a murmurar e a ir embora. Jesus perguntou aos apóstolos se queriam ir também. Aí Pedro fez a afirmação segura: a quem iremos? Só tu tens palavras
de vida eterna. São Paulo, por sua vez, testemunhava: para mim, viver é Cristo.
São Pedro ateve-se mais à evangelização dos judeus. São Paulo dirigiu-se
mais aos outros povos.
O Papa, que hoje lembramos de modo especial, é sucessor de São Pedro e
herdeiro do espírito universalista de São Paulo. A exemplo dos dois, mergulhemos
na vida de Cristo e consagremos nossa vida à sua Igreja.
Saudações do Bispo e minhas a todos.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
Prece dos fiéis
P. Quando São Pedro estava preso, a comunidade rezava por ele. Apresentemos nossas preces a Deus intercedendo também por todos os que sofrem perseguição por
causa da fé e por nosso Papa Francisco que sempre pede nossa oração por ele em
sua grande missão de conduzir a Igreja no mundo de hoje.
A. Atendei nossa súplica, Senhor.
1. Para que a Igreja, impulsionada e assistida pelo Espírito Santo, proclame a alegria
do Evangelho a todos os povos, nós vos pedimos, ó Deus.
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2. Para que nosso Papa Francisco, sempre fortalecido por vossa graça e pela participação de todos na sua missão, seja ouvido em seus apelos pela paz e em favor dos
excluídos, nós vos pedimos.
3. Para que todos os ministros ordenados tenham o zelo apostólico de São Pedro e o
ardor missionário de São Paulo, nós vos pedimos.
4. Para que todos os agentes de pastoral, em comunhão plena com o ministério dos
bispos, sucessores dos apóstolos, ajudem as comunidades a crescer na vida cristã,
nós vos pedimos.
4. Para que os cristãos perseguidos em diversas partes do mundo tenham a assistência de vosso Espírito e a oração da Igreja para permanecerem firmes na fé, nós
vos pedimos.
5. Para que todos os falecidos que combateram o bom combate como São Paulo e
São Pedro sejam acolhidos por vós no reino eterno, nós vos pedimos.
6. ...
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
(Coleta chamada “Óbolo de São Pedro”, doação especial para o Papa ajudar populações em situações de emergência social e climática em diversos lugares do mundo)
A. (nº 427) 1. A ti meu Deus, elevo meu coração
P. Ó Deus, que a oração de vossos Apóstolos acompanhe os dons que vos

apresentamos em vosso louvor, e nos alcance celebrarmos vosso amor com
o coração voltado para vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, é nosso dever, mas também nossa alegria cantar sempre vosso louvor,
especialmente nesta solenidade em que celebramos São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, corajosos evangelizadores. São Pedro, o primeiro a reconhecer Jesus
de Nazaré como Filho, o Messias por vós prometido, organizou a Igreja sobre o
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povo de Abraão, Isac e Jacó. São Paulo, anunciou o Evangelho a povos de outras
nacionalidades e nelas organizou a Igreja.
A. (pode ser cantado) Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque por vosso Espírito Santo conduzis vossa Igreja e a renovais a cada dia em sua missão de anunciar a salvação a toda
a humanidade, com o Papa N., com nosso Bispo N., com nossos(s) padre(s)
_________________, com os ministros e todos os outros que estão a serviço das
comunidades.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos damos graças, ó Deus onipotente, pela Virgem Maria, pela qual nos
destes vosso Filho como nosso Salvador; por São José, seu esposo; por São Pedro
e São Paulo, que por diferentes meios reuniram única família de Cristo, os quais
pela coroa do martírio recebem igual veneração, e pelos santos e santas, por São
(Santo/a_________, nosso/a padroeiro/a), que vos serviram com fidelidade e se
tornaram nossos modelos e intercessores.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Nós vos somos agradecidos, ó Deus, por todas as pessoas que buscam a verdade, praticam a justiça, defendem o direito dos pobres, promovem os excluídos e
constroem a paz.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Lembramos com gratidão nossos falecidos, membros de nossas famílias, participantes de nossa comunidade, entre eles _______________. Acolhei-os na assembleia dos justos e dai-nos sempre a sua intercessão.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor
D. Sede propício à nossa louvação, ó Deus, porque feita em nome de quem nos garantiu que em nome dele sempre nos escutais, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
A. (Nº 660) Ref. /:Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. ...
P. OREMOS Concedei-nos, ó Deus, por esta eucaristia, viver de tal modo na

vossa Igreja que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. 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 –/ Papa Francisco / agricultores e motoristas / 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.: A exemplo de São Pedro e São Paulo, dediquemos nossa vida a serviço da
Igreja e de sua missão, que é de cada membro seu a partir do batismo.
A. (Nº 662) Ref. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós!
1. Vós apóstolo de Cristo, intercedei! pelo povo desta terra, intercedei! Para sermos
mensageiros, intercedei! da palavra que liberta, intercedei!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que o Deus todo-poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada
pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja, derrame sobre vós as
suas bênçãos.
A. Amém.
P. Ele, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a despertar novos irmãos para Cristo.
A. Amém.
P. Que o amor pastoral de Pedro e a atividade missionária de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente um pela cruz e outro pela espada.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da semana:
dia 1º, 2ª-feira: Gn 18,16-33; Sl 102(103); Mt 8,18-22; dia 02, 3ªf, Gn 19,15-29;
Sl 25(26); Mt 8,23-27; dia 03, 4ªf, S. Tomé: Ef 2,19-22; Sl 116(117); Jo 20,24-29;
dia 04, 5ªf, Sta. Isabel Rainha de Portugal: Gn 22,1-19; Sl 114(115); Mt 9,1-8; dia 05,
6ªf, Sto. Antônio Maria Zaccaria: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67 Sl 105(106); Mt 9,9-13;
Dia 06, sáb., Sta. Maria Goretti: Gn 27,1-5.15-29; Sl 134(135); Mt 9,14-17; dia 07,
dom., 14º do TC-C: Is 66,10-14; Sl 65(66); Gl 6,14-18; Lc, 101-12.17-20 (missão dos
discípulos).
Lembretes:
- Neste domingo, festa do padroeiro na sede paroquial São Pedro, Erechim.
- Segunda-feira, às 08h30, reunião com os representantes do Apostolado da Oração
no Centro Diocesano.
- No próximo domingo, às 09h, missa e crismas na igreja Santo André Bobola, Centenário, Paróquia N. Sra. Monte Claro, Áurea.
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Celebração da Palavra de Deus
15º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 10.7.2022

- No amor, ser próximo de todos, especialmente dos marginalizados, caminho para a vida eterna
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Numa cultura de muitos preconceitos, numa sociedade excludente,
a Palavra de Deus, sempre ao nosso alcance, nos indica a compaixão para
relações de proximidade e serviço a todos, especialmente em relação a quem
está à beira do caminho da vida, a exemplo de Cristo, o Divino Samaritano
que se fez um de nós, veio para servir e viveu pobre com os pobres.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 360) Ref./: Irmão, é bom se encontrar...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor de Deus, nosso Pai, que quer a vida digna para todos, e de Jesus Cristo
que tem compaixão das pessoas caídas ao longo do caminho, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P.
Pedido de perdão
P. ...
L. Senhor, que anunciais a todos vossa Palavra de Salvação, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
L. Cristo, que vos aproximais e tendes compaixão de quem sofre, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
L. Senhor, que garantis recompensa a todo gesto de solidariedade fraterna, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 723) Ref. /:Glória a Deus na imensidão ....
P. OREMOS. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram para reto-

marem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não
convém ao cristão, e abraçar tudo o que é digno desse nome. PNSrJC.

A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 15º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 932-935)
1ª Leitura: Dt 30,10-14
Salmo: Sl 68(69)
S. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá!
A. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos: o vosso coração reviverá!
S. 1. - Por isso elevo para vós minha oração,* neste tempo favorável, Senhor Deus!
- Respondei-me pelo vosso imenso amor,* pela vossa salvação que nunca falha!
- Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça,* ponde os olhos sobre mim com
grande amor!
2. - Pobre de mim, sou infeliz e sofredor! * Que vosso auxílio me levante, Senhor
Deus! - Cantando eu louvarei o vosso nome * e agradecido exultarei de alegria!
3. = Humildes, vede isto e alegrai-vos: + o vosso coração reviverá,* se procurardes
o Senhor continuamente! - Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres,* e não
despreza o clamor de seus cativos.
4. - Sim, Deus virá e salvará Jerusalém,* reconstruindo as cidades de Judá. = A
descendência de seus servos há de herdá-las, + e os que amam o santo nome do
Senhor * dentro delas fixarão sua morada!
2ª Leitura: Cl 1,15-20
Evangelho: Lc 10,25-37
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida; as palavras que dizeis bem que são
de eterna vida!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Irmãos e irmãs desta comunidade de ___________________.
Vivemos num tempo de assaltos, sequestros e roubos, muitos deles estimulados pelo tráfico de drogas e outros por rede de receptadores, acobertados pela impunidade geral. A violência com que tudo é praticado deixa as pessoas intimidadas,
sem defesa e inibidas de ajudar a quem esteja sendo roubado ou resulte vítima de
agressão, muitas vezes de graves consequências.
A impunidade em relação aos criminosos e corruptos que se apropriam dos
bens públicos faz muita gente pensar em deixar a honestidade e a retidão de vida e
fazer o mesmo.
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Mas o que nós devemos fazer não é o mesmo dos malfeitores, porém o mesmo
que fazem os bons ou os que se esforçam por sê-lo.
No evangelho deste domingo, Jesus nos manda fazer o mesmo que o bom samaritano, testemunha de amor, justiça e solidariedade, exemplo de quem ajuda sem
questionamentos e sem preconceitos.
Todos conhecemos bem a parábola chamada do bom samaritano. Jesus a contou
para responder a duas perguntas de um doutor da lei. A primeira era sobre o que fazer
para ganhar a vida eterna. A resposta foi: seguir os mandamentos. Amar a Deus de
todo coração, com toda inteligência, com todas as forças e ao próximo como a si mesmo. A segunda pergunta foi sobre quem é o próximo. Daí a parábola. Um homem, judeu, descia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado pelo caminho, ficando atirado ao chão
quase morto. Por ele passaram um sacerdote e um levita que nada fizeram. Passou um
samaritano, viu o ferido, teve compaixão e socorreu-o. Aí Jesus pergunta ao doutor da
lei: quem dos três foi o próximo do homem assaltado? O doutor da lei respondeu que
foi o que o socorreu. E então a conclusão de Jesus: vai e faze o mesmo.
O sacerdote e o levita podiam ter suas razões para não parar e socorrer o necessitado. O samaritano também podia ter pensado que ajudar aquele sujeito não era
com ele, a estrada oferecia perigo e socorrê-lo podia colocá-lo numa encrenca. Mas
ele soube dedicar-lhe tempo, atenção, carinho e dinheiro.
Com este gesto, ele cumpria a lei de Deus, o mandamento do Senhor, que,
conforme a primeira leitura deste domingo, não está longe de ninguém, mas está no
coração de cada um. Com este gesto, ele traduzia em atos a fé que professava, pois
não basta frequentar o templo, ler a Palavra de Deus. Com este gesto, ele manifestou sua atenção ao gemido do ferido à beira do caminho, no vasto campo do mundo
cheio de desafios.
Na verdade, no samaritano servidor devemos ver o próprio Jesus, que se aproximou da humanidade ferida e pagou com a própria vida para curá-la de suas feridas.
Tenhamos todos muita compaixão uns pelos outros. É o que lhes desejo em
nome do Bispo.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha conﬁança!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-poderoso...
Oração dos fiéis
P. Tendo bem presente tantos que sofrem as sequelas da Covid-19, das guerras, da
fome e de outras causas de sofrimento, dirijamos a Deus nossas preces comunitárias.
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A. (Nº 756/B) Atendei a nossa prece, Senhor, e fazei-nos acolher o nosso irmão.
1. Para que a Igreja anuncie e testemunhe o mandamento do amor em gestos concretos de proximidade e serviço a todos, de modo particular aos excluídos, nós vos
pedimos, ó Deus:
2. Para que abençoeis o ministério episcopal de Dom Adimir em seu segundo ano
em nossa Diocese, terça-feira, nós vos pedimos:
3. Para sermos solidários com as pessoas discriminadas e marginalizadas em nossa
sociedade, nós vos pedimos:
3. Para que as famílias, as comunidades, os cuidadores assistam com amor os idosos
e enfermos, nós vos pedimos:
4. Para que não faltem recursos e colaboradores às entidades de promoção humana
de Igrejas ou da sociedade civil organizada em favor dos mais necessitados, nós
vos pedimos:
5. Para promovermos iniciativas e políticas públicas que garantam a superação da
exclusão social e condições de vida digna para todos, nós vos pedimos:
6. ... (curso anual de formação permanente dos padres nesta semana, no Seminário
de Fátima; agentes de pastoral da saúde e de Cáritas ...)
P. Fazei, ó Deus, que o vosso Espírito nos recorde sempre e faça viver o mandamento do amor, sendo bons samaritanos de quem precisar de assistência, de consolo e
de amparo na fé. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 425) 1. Alegre em prece teu povo....
P. Acolhei, ó Deus, dons desta vossa comunidade em oração, e fazei crescer

em santidade os fiéis que participam desta celebração. Por Cristo, nosso
Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda a vossa criação e por tudo o que fazeis em
nosso favor, especialmente porque nos destes Jesus Cristo, nosso Salvador, caminho que nos conduz até vós.
A Bendito sejais, ó Pai Criador!
D. Tendo prometido dar-nos seu corpo e sangue como alimento, realizou sua promessa na ceia pascal, que nos mandou celebrar em sua memória. Assim, pela
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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. Bendito sejais, ó Pai Criador!
D. 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 construtores de paz em nossas famílias, em nossa comunidade, na sociedade de hoje,
tão dividida e marcada pela violência.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
D. 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 N., nosso
bispo N., e todos os ministros ordenados e ministros leigos.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
D. Nós vos louvamos, ó Pai, pelo bem realizado entre nós pelos nossos irmãos
de fé e de esperança já falecidos (podem ser citados nomes de pessoas falecidas
recentemente...). Recomendando-os a vós, pedimos a graça de um dia também
participarmos plenamente da vossa glória.
A. Enviai o vosso Espírito, Senhor.
D. Ó Deus, criador do céu e da terra, vos apresentamos nossa louvação e nossa
súplica em nome daquele que nos ensinou a dirigir-nos a vós com a confiança de
filhos, Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
A. (Nº 519) 1. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome ...
P. OREMOS. Alimentados pela comunhão euarística, nós vos pedimos, ó

Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos a vossa
Palavra. 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 –/ padres da Diocese em curso de formação permanente nesta semana /
Dom Adimir em seu segundo ano de Bispo da Diocese de Erexim / fase diocesana
da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos / doentes ....)
RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Guardemos bem em nossa mente e em nosso coração as palavras de Cristo ao
doutor da Lei: vai e faze o mesmo, aquilo que fez o samaritano para o machucado
à beira do caminho.
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A. (Nº 822) Ref. Eu vou colocar o que aprendi a serviço do povo! Eu quero ser
um novo Cristo, ser um homem novo! Pai, o ruído do vento a soprar, como as
aves me sinto a voar, em um mundo de paz e amor. Pai, pelo mundo eu irei
proclamar, nas montanhas, nas ruas, no lar, quero dar testemunho, Senhor.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos conceda sua assistência e sua graça; vos dê saúde de alma e de corpo,
vos faça amar a todos como irmãos e irmãs e servi-los com alegria e generosidade.
E vos abençoe o mesmo Deus onipotente e eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
A. Amém.
P. A solidariedade no Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da Semana:
dia 15, 2ªf, S. Boaventura: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1; dia 16,
3ªf, N. Sra. do Carmo: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55
(R/.49); Mt 12,46-50; dia 17, 4ªf, Bv. Inácio de Azevedo e Comps.: Ex 3,1-6.9-12;
Sl 102(103); Mt 11,25-27; dia 18, 5ªf: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30; dia
19, 6ªf, Ex 11,10-12,14; Sl 115(116B); Mt 12,1-8; dia 20, sáb.: Ex 12,37-42; Sl
135(136); Mt 12,14-21; dia 21, dom., 16º do TC-C: Gn 18,1-10a; Sl 14(15); Cl
1,24-28; Lc 10,38-42 (Marta e Maria).
Lembretes:
- Segunda-feira, Dia Mundial da População.
- De segunda a quarta-feira, curso anual de formação permanente para os padres no
Seminário de Fátima.
- Segunda-feira, 19h, no Seminário de Fátima, encontro de formação para leigos.
- Terça-feira, Aniversário do início do ministério episcopal de Dom Adimir na Diocese de Erexim (2020).
De sexta-feira a 23, novena de São Cristóvão, na sede paroquial São Cristóvão,
Erechim.
- Sexta-feira e sábado, 19h, Dom Adimir, Crismas em comunidade da Paróquia Sta.
Teresinha, Estação.
- Domingo - 16º DTC-C – 09h, Dom Adimir, Crismas na sede paroquial Sta. Teresinha, Estação.
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Celebração da Palavra de Deus
16º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 17.7.2022

- Acolhida da Palavra do Senhor e dos irmãos com tempo e dedicação
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Em cada celebração litúrgica, tornamos presente a vida, morte e
ressurreição de Cristo. Na deste domingo, somos convidados a ficar a seus
pés de coração aberto para acolher seus ensinamentos a fim de sempre
escolhermos o essencial na vida e estarmos de mãos abertas para servi-lo
nos irmãos e irmãs, especialmente nos mais necessitados. As atuais Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora em nosso país propõem a formação
de comunidades missionárias com jeito de casa, de acolhida, de ternura e
misericórdia, com acolhimento fraterno e cuidado com as pessoas.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 394) Ref. Vimos te encontrar em tua casa, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor, a graça e a alegria do Pai, que nos visita 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 sempre acolhestes com carinho quem vos procurou, tende piedade de
nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que, na alegria da pobreza, aceitastes a hospitalidade dos amigos, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que tornais vossos amigos aqueles que ouvem e guardam vossa Palavra,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade.......
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/G) Ref. Glória, glória, glória a Deus nas ...
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P. OREMOS. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e mul-

tiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e
caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 16º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 936-938)
1ª Leitura: Gn 18,1-10a
Salmo: Sl 14(15)
S. Senhor, quem morará em vossa casa?
A. Senhor, quem morará em vossa casa?
S. 1. - É aquele que caminha sem pecado * e pratica a justiça fielmente; - que pensa
a verdade no seu íntimo * e não solta em calúnias sua língua.
2. - Que em nada prejudica o seu irmão,* nem cobre de insultos seu vizinho; - que
não dá valor algum ao homem ímpio,* mas honra os que respeitam o Senhor.
3. - Não empresta o seu dinheiro com usura,* nem se deixa subornar contra o inocente. - Jamais vacilará quem vive assim!* Jamais vacilará quem vive assim!
2ª Leitura: Cl 1,24-28
Evangelho: Lc 10,38-42
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
Sl. Felizes os que observam a palavra do Senhor, de reto coração, e que produzem
muitos frutos, até o fim perseverantes.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Graves acidentes transformam a vida de muitas famílias, criam comoção não
só nacional, mas mundial. Interrompeu a rotina diária de muitas pessoas. Junto com
a dor que causam, desencadeiam ações solidárias e, certamente, fazem parar para
pensar e também rezar. Na serenidade da esperança cristã, pode-se acolher a luz da
Palavra de Deus que faz olhar para o sentido maior da vida. Momentos cruciais são
superados com a força da fé que se expressa em comunhão solidária. Tais acontecimentos podem limar e fortalecer as opções das pessoas, assim como o fogo dos
fornos transforma o aço em peças para máquinas e utensílios.
A passagem do dia do motorista, neste mês, também faz lembrar que quem
está na estrada, ansioso por chegar ao destino, precisa constantemente parar para
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descansar e conferir se está tudo bem com seu automóvel, ônibus ou caminhão. Em
sua profissão, os motoristas vão conhecendo sempre melhor os caminhos que percorrem e vão também descobrindo os segredos da estrada da vida. Os agricultores,
lembrados junto com os motoristas, vivem quase ao natural este ritmo, embora já
alterado também por eles. Depois do trabalho de um dia, o descanso na quietude
natural da noite. Depois de lançada a semente, aguardar sua germinação, desenvolvimento e finalmente a colheita.
Nos caminhos da vida, precisamos todos intercalar momentos de atividade e
de reflexão, contemplação e oração. Precisamos dar tempo a Deus e aos irmãos. Precisamos acolher Deus e a quem faz parte de nossa vida ou encontramos a cada dia.
A Palavra de Deus deste domingo nos convida ao espírito da hospitalidade e
da escuta. Um teólogo alemão dizia que a hospitalidade é a filha predileta da caridade. Quem ama a Deus, acolhe sua Palavra. Quem ama os outros, acolhe-os com
alegria.
Na primeira leitura, temos o exemplo de Abraão e Sara que recebem três peregrinos. Seriam anjos? Seriam a imagem das três pessoas da Trindade? Abraão e
Sara providenciaram logo o que de melhor podiam oferecer-lhes. Na despedida, eles
asseguram a Abraão que sua esposa, dentro de um ano, teria um filho.
No evangelho, Marta e Maria acolhem Jesus. Marta se ocupa dos afazeres da
casa. E deviam ser muitos, pois Jesus costumava ter junto os 12 apóstolos. Como
providenciar a refeição para todos? Maria, no entanto, estava sentada aos pés de
Jesus, escutando seus ensinamentos. Marta falou a Ele: não te importas que minha
irmã me deixe sozinha no serviço? E Jesus lhe observou: Você está muito inquieta e
preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte.
O que Jesus repreende em Marta não é o zelo pelos afazeres da casa, mas sua excessiva preocupação, que a faz deixá-lo em segundo plano e irritar-se com sua irmã.
Devemos todos trabalhar, mas não a tal ponto que nos impeça de escutar a
Palavra de Deus, de rezar pessoalmente, com a família e com a comunidade.
A todos, em nome do Bispo e de minha parte, abençoada semana.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém! ...
Oração dos fiéis
P. Tendo acolhido a Palavra de Deus com a atenção de Maria e no compromisso
de servir a todos com a dedicação generosa de Marta, dirijamos nossas preces a
Deus.
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A. Escutai, Senhor, a súplica de vosso povo
1. Para que a Igreja ofereça acolhimento fraterno a todos que a procuram, nós vos
pedimos:
2. Para que as lideranças e os ministros leigos irradiem a luz da fé e sirvam a todos
com dedicação generosa, nós vos pedimos:
3. Para que os e as catequistas acolham com amor e transmitam com sabedoria a
vossa Palavra, nós vos pedimos:
4. Para termos sempre a delicadeza da escuta e a abertura para o diálogo, na família,
na comunidade, nos ambientes sociais, nós vos pedimos:
5. Para promovermos a cultura do encontro, com relações sinceras, de respeito e de
entendimento, nós vos pedimos:
6. Para que todos sejam acolhidos com carinho e alegria na entrada de hospitais,
creches, casas de repouso, repartições públicos e em outros locais de atendimento
ao público, nós vos pedimos:
7. ...
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus, e tornai-nos ouvintes atentos e praticantes autênticos de vossa Palavra, bem como acolhedores solícitos dos irmãos e irmãs. Por
Cristo, nosso Senhor.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 444) Ref. /:Nesta prece, Senhor....
P. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os

sacrifícios da Antiga Aliança, santificai, como o de Abel, os dons que cada
um trouxe em vossa honra; que possam servir para a salvação de todos. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizestes 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. (pode ser cantado) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. 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.

- 20 -

A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os
oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação,
aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito
Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa N., nosso Bispo
N.,, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas lideranças e com todas as
pessoas de boa vontade.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, Pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós
para alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação,( __________---- pode citar nome de falecidos recentes).Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
A. (Nº 593) Ref. Procuro abrigo nos corações: ...
P. OREMOS. Ó Deus, permanecei junto ao povo que iniciastes nos sacramen-

tos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a
uma vida nova. 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 –/ Agricultores e motoristas / fase diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos / doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
Avisos / Compromisso
Anim. Feitos para a comunicação, precisamos de momentos de diálogo com os outros, de oração e de escuta de Deus, para fazermos frutificar os dons recebidos.
(pausa).
A. (Nº 494) Sempre contigo, ó Senhor, eu quero estar, eu quero estar./ Sempre
ao teu lado, ó Senhor, eu vou ficar, eu vou ficar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos enriqueça com sua graça, vos proteja de qualquer mal, vos dê um coração atento à sua Palavra e solícito aos irmãos e irmãs. E que vos abençoe Deus
Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Praticai com amor a hospitalidade. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Contemplação e ação
No trecho deste domingo, o Evangelista Lucas narra a visita de Jesus à casa de
Marta e Maria, irmãs de Lázaro (cf. Lc 10, 38-42). Elas recebem-no e Maria senta-se
aos seus pés para o ouvir; deixa o que estava a fazer, para estar perto de Jesus: não
quer perder nenhuma das suas palavras. Tudo deve ser posto de lado porque, quando Ele nos vem visitar na nossa vida, a sua presença e a sua palavra vêm antes de
tudo. O Senhor surpreende-nos sempre: quando realmente nos pomos à sua escuta,
as nuvens dissipam-se, as dúvidas cedem lugar à verdade, os receios à serenidade
e as diferentes situações da vida encontram a posição certa. Quando vem, o Senhor
resolve sempre as coisas, também as nossas.
Nesta cena de Maria de Betânia aos pés de Jesus, São Lucas mostra a atitude
orante do crente, que sabe estar na presença do Mestre para o ouvir e para se pôr
em sintonia com Ele. Trata-se de fazer uma pausa durante o dia, de se recolher em
silêncio, por alguns minutos, para dar espaço ao Senhor que “passa” e para encontrar a coragem de permanecer um pouco “à parte” com Ele, para depois voltar, com
serenidade e eficácia, às situações da vida de todos os dias. ...
Depois há a outra irmã, Marta. São Lucas diz que foi ela quem acolheu Jesus
(cf. v. 38). ... certamente esta mulher tinha o carisma da hospitalidade. Com efeito,
enquanto Maria ouve Jesus, ela está totalmente ocupada com os numerosos serviços. Por isso, Jesus diz-lhe: “Marta, Marta, estás inquieta e perturbada com muitas
coisas” (v. 41). Com estas palavras, Ele certamente não tenciona condenar a atitude
de serviço, mas sobretudo a ansiedade com que às vezes ele é vivido. ...
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Portanto, o Evangelho de hoje recorda-nos que a sabedoria do coração consiste precisamente em saber conjugar estes dois elementos: contemplação e ação.
Marta e Maria indicam-nos o caminho. Se quisermos saborear a vida com alegria,
devemos associar estas duas atitudes: por um lado, “estar aos pés” de Jesus, para o
ouvir enquanto Ele nos revela o segredo de tudo; por outro, estar atentos e prontos
na hospitalidade, quando Ele passa e bate à nossa porta, com o rosto do amigo que
tem necessidade de um momento de conforto e fraternidade. ...
Maria Santíssima, Mãe da Igreja, nos conceda a graça de amar e servir a
Deus e aos nossos irmãos com as mãos de Marta e o coração de Maria para sermos
artífices de paz e de esperança, permanecendo sempre à escuta de Cristo. ... (Papa
Francisco, oração do Angelus, 21/7/2019)
Leituras da Semana:
dia 18, 2ªf: Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42; dia 19, 3ªf: Mq 7,14-15.18-20;
Sl 84(85); Mt 12,46-50; dia 20, 4ªf, Jr 1,1.4-10; Sl 70(71); Mt 13,1-9; dia 21, 5ªf,
Lourenço de Bríndisi: Jr 2,1-3.7-8.12-13; Sl 35(36); Mt 13,10-17; dia 22, 6ªf, Santa Maria Madalena: Ct 3,1-4ª ou 2Cor 5,14-17; Sl 62(63); Jo 20,1-2.11-18; dia 23,
sáb., Santa Brígida: Jr 7,1-11; Sl 83(84); Mt 13,24-30; dia 24, Dom., 17ºDTC:
Gn 18,20-32; Sl 137(138); Cl 2,12-14; Lc 11,1-13 (Oração perseverante).
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30 – reunião do Conselho de Formadores, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coordenadores paroquiais da Cáritas, no Centro Diocesano.
- Domingo – 17º DTC-C – Segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos – festa de
São Cristóvão na sede paroquial do mesmo nome, Erechim; 10h, missa e crismas
na igreja Santa Ana, sede paroquial de Carlos Gomes.
Oração do agricultor para pedir tempo favorável: Senhor, Pai Santo, que ordenastes ao
homem e à mulher trabalhar a terra e preservá-la, afastai os perigos do mau tempo, seca, enchente,
granizo (geada), vendavais e dignai-vos multiplicar as sementes lançadas à terra e conceder-nos
abundante colheita, para a nossa mesa e a de nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso Senhor. (do
Livro de Oração do Cristão Católico, Frei Alberto Bechkäuser, OFM, Vozes, 2004).
Oração do motorista: Senhor, concede-me mãos firmes, olhos atentos, prudência e perfeito
controle, para que eu possa fazer uma boa viagem e chegar alegre ao meu destino. Tu que
és o Autor da vida, faze que eu não sofra nenhum acidente, não atropele, não fira ninguém
e nem seja causa de morte. Desperta, Senhor, em mim sentimentos de bom samaritano e de
Simão Cireneu. Dá-me calma e paciência no tráfego difícil. Protege-me de toda imperícia,
de todo acidente e de toda desgraça. Ampara os meus companheiros de viagem. Ensina-me a
respeitar as leis e os sinais de trânsito, a usar do carro para o bem e a moderar-me no desejo da
velocidade. Que tua graça me acompanhe sempre nas minhas viagens. Amém.
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Celebração da Palavra de Deus
17º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 24.7.2022

- A necessidade da oração confiante e perseverante
- Segundo Dia Mundial dos Avós e dos Idosos - “Dão fruto mesmo na velhice” (Sl 92, 15)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Somos seres comunicativos. Normalmente, sentimos necessidade
de falar com os outros, especialmente com os pais, com os amigos, com
os companheiros de trabalho. E precisamos falar com Deus através da
oração pessoal, familiar e comunitária. O Mestre da oração é o próprio
Cristo, que a cultivou com muita frequência, suscitando nos seus discípulos o pedido para que os ensinasse a rezar. Com Ele, aqui estamos para
nossa celebração dominical, neste dia mundial dos avós e idosos e das
comemorações dos agricultores e motoristas.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 346) 1. Com a presença de Cristo entre nós, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, 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. ...
- Senhor, que nos revelais a necessidade e a força da oração, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que na oração do Pai nosso nos destes a síntese do Evangelho, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai que nos perdoa, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
Hino de louvor
S. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas!
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A. Glória, glória, aleluia! ......
P. OREMOS. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam e, sem vosso

auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo; redobrai de amor para conosco,
para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que
possamos abraçar os que não passam. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 17º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 939-942)
1ª Leitura: Gn 18,20-32
Salmo: Sl 137(138)
S. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor!
A. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor!
S. 1. - Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,* porque ouvistes as palavras dos
meus lábios! - Perante os vossos anjos vou cantar-vos e ante o vosso templo vou
prostrar-me.
2. - Eu agradeço vosso amor, vossa verdade,* porque fizestes muito mais que prometestes; - naquele dia em que gritei, vós me escutastes * e aumentastes o vigor
da minha alma.
3. - Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres,* e de longe reconhece os orgulhosos.
- Se no meio da desgraça eu caminhar,* vós me fazeis tornar à vida novamente.
Quando os meus perseguidores me atacarem * e com ira investirem contra mim, - estendereis o vosso braço em meu auxílio * e havereis de me salvar com vossa destra.
5. - Completai em mim a obra começada;* ó Senhor, vossa bondade é para sempre!
- Eu vos peço: não deixeis inacabada * esta obra que fizeram vossas mãos!
2ª Leitura: Cl 2,12-14
Evangelho: Lc 11,1-13
A. (Nº 742) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Recebestes o Espírito de adoção; é por ele que clamamos: Abá, Pai!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Em momentos difíceis como este da tragédia ou de uma dificuldade maior
como uma doença, o desemprego ou uma decisão mais comprometedora, todos aca-
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bamos sentindo mais vivamente a necessidade e a força da oração. Talvez não consigamos vivê-la intensamente também nas outras circunstâncias da vida.
A liturgia da Palavra deste domingo, 17° do tempo comum, nos fala justamente da oração, apresentando-nos duas figuras de pessoas orantes: Abrão e o próprio
Cristo.
Na primeira leitura temos o patriarca Abraão numa oração de intercessão ousada e persistente pelas cidades de Sodoma e Gomorra, ameaçadas de destruição.
Em profunda contemplação, Abraão põe-se na escuta de Deus, que lhe faz saber
quanto era doloroso o clamor contra aquelas cidades por causa da maldade delas. À
luz da fé, Abraão percebe que elas estavam cavando sua própria destruição. E então
passa a interceder junto a Deus, pedindo-lhe que não deixe morrer os justos com
os malvados. E vai insistindo com Deus, perguntando-lhe se iria deixar as cidades
serem destruídas se houvesse nelas cinqüenta, quarenta, trinta, vinte ou dez justos
apenas.
O evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando. Esta atitude muito
freqüente de Jesus despertou o interesse dos discípulos que lhe pediram que os ensinasse a rezar. E então ele ensinou o Pai nosso e acrescentou algumas comparações
para fazer entender a necessidade de rezar com perseverança e total confiança.
É indispensável observar que Jesus foi pessoa de oração. Foi sua atitude de
oração que despertou nos discípulos o desejo de rezarem como ele. Assim, rezando,
Jesus já havia ensinado a necessidade da oração. Só depois é que ensinou a fórmula
preciosa do Pai nosso.
Esta já é uma grande pista para os pais e para os agentes de pastoral, para
os padres. Os filhos, os catequizandos, os membros das comunidades descobrirão
melhor o valor e a importância do cultivo da oração a partir do jeito deles mesmos
rezarem.
Abraão nos ensina a não pedir a Deus só por nós. Ele pediu pelas cidades em
perigo. Jesus nos ensina a pedir antes que se faça aquilo que Deus deseja: a santificação do seu nome, a realização da sua vontade, a construção do seu Reino. Depois
sim podemos pedir o pão de cada dia, o perdão das faltas e a proteção contra todos
os perigos. Mas com a consciência de que Deus sabe bem o que é melhor para nós
do que nós mesmos e que muitas vezes pode não ser o que nós desejamos e pedimos.
Se Jesus rezou, quanto mais nós temos necessidade de oração. Santa Tereza
dizia que assim como não se constrói uma casa de tijolos bem firme sem o cimento
entre um e outro, também não se constrói uma vida consistente sem a oração.
Pessoalmente e em nome do Bispo, saudação de paz e alegria a todos.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
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Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus, ...
Oração dos fiéis
P. Com a confiança que nos inspira o ensinamento de Cristo de rezar sempre na certeza de sermos ouvidos, apresentemos a Deus Pai nossas preces.
A. Ouvi-nos, ó Deus de misericórdia!
L. 1. Para que a oração fervorosa dos membros da Igreja fortaleça sua ação evangelizadora e suas atividades de promoção humana, nós vos pedimos:
2. Para dedicarmos o devido tempo para a oração pessoal, familiar e comunitária,
nós vos pedimos:
3. Para que as famílias e comunidades saibam valorizar, escutar e seguir o ensinamento dos avós e idosos, integrando-os plenamente em sua vida, nós vos pedimos:
4. Para que os motoristas profissionais e todos os condutores de veículos sigam
rigorosamente as leis de trânsito, preservando a própria vida e a dos outros, nós
vos pedimos:
5. Para que o trabalho dos agricultores no cultivo da terra tenha a garantia de políticas adequadas e seja realizado com os cuidados de preservação da Casa Comum,
nós vos pedimos:
6. Para que a fase diocesana da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos a
ser concluída neste mês resulte em compromisso permanente de escuta respeitosa
a todos, nós vos pedimos:
7. ...
P. Ó Pai de bondade, acolhei nossos pedidos e dai-nos o dom de rezar sempre e com
toda a confiança. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 462) Ref. /:Sabes, Senhor, ....
P. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a esta celeblração. Fazei que, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos
conduzam à eterna alegria. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Louvação
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Com imensa gratidão, nós vos louvamos, ó Deus, porque vosso Filho, na noite
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em que ia ser entregue, nos deixou o memorial de sua Paixão, Morte e Ressurreição. Que nós possamos celebrá-la com frequência e participação consciente.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Senhor!
D. Nós recordamos com gratidão, ó Deus, que vosso Filho nos dirige vossa Palavra
de Salvação e nos reúne em vosso amor, caminhando conosco como bom pastor e
alimentando-nos com o Pão da vida.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque nos tornastes membros de vossa
Igreja. Que ela cresça na unidade com o Papa N., com nosso bispo N., com nosso(s) padre(s) ________, com todos os outros ministros e servidores das comunidades.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Senhor!
D. Obrigado, ó Deus, por todos os sinais de vossa misericórdia, especialmente pelos
mais fracos e necessitados. Que sejamos solidários com eles para partilhar suas
dores e angústias, suas alegrias e esperanças.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Senhor!
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, por todos os que adormeceram na paz de vosso
Cristo, especialmente os membros de nossa comunidade (pode lembrar nome dos
falecidos mais recentemente ----------). Que eles vivam na luz de vossa face e tenham a plenitude da vida.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Senhor!
D. Acolhei, ó Deus bondoso, nossa gratidão e nossa súplica, apresentadas em nome
de vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor!
A. Amém.
D. Obedientes ao mandato de Cristo e formados por seu divino ensinamento, rezemos como Ele nos ensinou: Pai nosso....
Rito de Comunhão
(Pai-nosso / Or. da Paz / Fr. do Pão)Comunhão
A. (Nº 283) Ref. O Pão da vida, a comunhão nos une a ...
P. OREMOS. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da

paixão do vosso Filho; fazei que o dom da vossa inefável caridade possa
servir à nossa salvação. 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 –/ avós e idosos / fase diocesana da Assembleia geral ordinária do
Sínodo dos bispos / doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim. Peçamos a Maria que nos ajude a levar para a vida o que celebramos, colocando em prática o ensinamento de Jesus sobre a oração.
A. (Nº 895) Ref. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus,/ que um dia teu
povo desperta e, na certa, vai ver a luz;/ que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que volte para vós seu olhar e vos dê a alegria, a saúde e a paz; acompanhe vosso trabalho, no campo e na cidade e vos abençoe Deus onipotente e eterno, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Ouvi e praticai sempre a Palavra do Senhor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Leituras da Semana:
Dia 25, 2ªf, São Tiago Maior: 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28; Dia 26, 3ªf,
São Joaquim e Sant´Ana: Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-17; Dia 27, 4ªf:
Jr 15,10.16-21; Sl 58(59); Mt 13,44-46; Dia 28, 5ªf: Jr 18,1-6; Sl 145(146); Mt
13,47-53; Dia 29, 6ªf, Santos Marta, Maria e Lázaro: 1Jo 4,7-16; Sl 33 (34); Jo
11,19-27 ou Lc 10,38-42; Dia 30, Sáb., São Pedro Crisólogo: Jr 26,11-16.24; Sl
68(69); Mt 14,1-12; Dia 31, Dom., 18º do TC-C: Ecl 1,2;2,21-23; Sl 89(90); Cl
3,1-5.9-11; Lc 12,13-21; (Tesouros terreno e perene).
Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, reunião da Coordenação de Pastoral, no Centro Diocesano;
14h, reunião do Conselho Presbiteral, no mesmo local.
- Sábado, 16h, na igreja N. Sra. Medianeira, Paróquia da Barra do Rio Azul, ordenação de Ciro João Vizzotto como diácono permanente.
- Sábado e domingo, festa de São Cristóvão, dos colonos e motoristas na sede paroquial São Francisco de Assis, Mariano Moro.
- Domingo – 18º do TC-C – às 18h, no Santuário Diocesano N. Sra. de Fátima,
missa de abertura do Mês Vocacional, presidida por Dom Adimir Antonio Mazali.
2º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: Instituído pelo Papa Francisco para
ser celebrado no quarto domingo de julho, por sua proximidade com a memória
litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria Santíssima. O tema da mensagem que ele enviou para este dia tem título: Dão fruto mesmo na velhice” (Sl
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92, 15), e pretende destacar o quanto os avós e idosos são um valor e um dom,
tanto para a sociedade quanto para a comunidade eclesial. É também um convite
a reconsiderar e valorizar os avós e os idosos, tão frequentemente deixados às
margens das famílias, das comunidades civis e eclesiais. A experiência de vida e
de fé deles pode contribuir, com efeito, para construir sociedades conscientes das
suas próprias raízes e capazes de sonhar um futuro mais solidário.
O convite a dar ouvidos à sabedoria dos anos revela-se, além disso, particularmente significativo no contexto do caminho sinodal que a Igreja tem empreendido.

Celebração da Palavra de Deus
18º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 31.7.2022

- Desapego dos bens para alcançar o bem maior, a salvação
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Reunidos em assembleia litúrgica, vamos pedir a Deus o auxílio de sua sabedoria para buscarmos sempre o essencial para nossa
vida em nossa sociedade do consumo que nos propõe buscar muitas
coisas, mesmo sem as condições necessárias. Com a sabedoria divina, evitaremos o risco de uma vida ilusória e poderemos colocar
nossos dons e bens a serviço do próprio Deus e dos irmãos e irmãs,
na vocação a que somos chamados.

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 352) 1. Dom da vida, ó Pai celebramos, / na alegria ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O amor e a misericórdia de Deus Pai que nos chamou à vida e ao seguimento de
seu Filho Jesus Cristo com a luz 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. ... (Pausa)
- Senhor, que não tínheis onde reclinar a cabeça, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vivestes pobre entre os pobres, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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- Senhor, que fostes crucificado despojado até das vestes, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de toda santidade....
Hino de louvor
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas alturas!
A. E paz na terra aos homens por Ele amados. ...
P. OREMOS. Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os fi-

lhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como criador e guia,
restaurando para eles a vossa criação, e conservando-a renovada. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 18º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 943-945).
1ª Leitura: Ecl 1,2;2,21-23
Salmo: Sl 89(90)
S. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
A. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
S. 1. - Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,* quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de
Adão!” - Pois mil anos para vós são como ontem,* qual vigília de uma noite que
passou.
2. - Eles passam como o sono da manhã,* são iguais à erva verde pelos campos; - De
manhã ela floresce vicejante,* mas à tarde é cortada e logo seca.
3. - Ensinai-nos a contar os nossos dias,* e dai ao nosso coração sabedoria! - Senhor,
voltai-vos! Até quando tardareis?* Tende piedade e compaixão de vossos servos.
4. - Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e exultaremos de alegria todo o dia! =
Que a bondade do Senhor e nosso Deus + repouse sobre nós e nos conduza!* Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.
2ª Leitura: Cl 3,1-5.9-11
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 12,13-21
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o Reino dos céus.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus e profissão da fé
Amigos e amigas desta comunidade de _________________________.
Uma psicóloga diz que há uma eterna insatisfação que faz as pessoas comprarem mais do que precisam. Muitos acreditam que os objetos podem compensar
problemas e evitar que se encarem questões internas. Para não chegar à compulsão
materialista, o segredo é doar e jogar fora o supérfluo. Praticar o desapego e seguir
em frente mais leve, material e espiritualmente.
A respeito disto, o cantor popular Ernesto Nunes é mais contundente em sua
canção Caixão não tem gaveta. Para ele, na vida tudo se aprende com as lições do
passado, pois a escola da vida é o melhor aprendizado. Quase tudo que ganhamos
consumimos errado, caixão não tem gaveta, pra que dinheiro guardado? Claro que
não se trata também de gastar sem limites para realizar fantasias ilusórias. Porém, a
maior parte do que diz é muito profundo. Como estes outros versos: Você aí empresário que acumulou capital, nunca parou pra pensar, que morto é tudo igual, talvez
caixão luxuoso seja teu diferencial, depois da extrema unção, vai tudo por igual,
ações, dinheiro, jóias, escrituras, cadernetas vai deixar tudo para os outros porque
caixão não tem gaveta.
Estas considerações ganham toda profundidade à luz da primeira leitura e do
evangelho deste domingo, último dia de julho, véspera aniversário de instalação de
nossa Diocese, com abertura do mês vocacional. O livro do Eclesiastes lembra a
ilusão das vaidades humanas. Levada pela ilusão das riquezas, a pessoa humana se
desgasta trabalhando para acumular bens e acaba deixando tudo para os outros. No
evangelho, alguém pediu a Jesus para que o ajudasse na solução de um problema
de partilha de herança, pois o irmão queria ficar com tudo. Aproveitou para ensinar
que não tinha tal função e para chamar a atenção para o perigo da ganância, que leva
a acumulação de bens e ao apego a eles. Não se precisa ter tudo e de tudo para se
alcançar a felicidade. A segurança não está nas riquezas. Para ilustrar o ensinamento, contou a parábola de um grande proprietário que viu seus campos darem uma
colheita extraordinária. Planejou a construção emergencial de novos armazéns e
depois aproveitar o lucro inesperado. Mas, enquanto assim pensava, Deus lhe disse:
ainda hoje pedirão de volta tua vida. E para quem ficarão tuas riquezas? A conclusão
da parábola: assim acontece para quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante
de Deus.
Os bens são necessários para todos, mas não podem ser absolutizados. Se com
eles não servirmos a Deus e aos outros, serão nossa própria condenação. O que levaremos desta vida e nos recomendará diante de Deus é o bem que tivermos realizado
com os bens que ele mesmo nos concedeu.
Em nome do Bispo, saudação e bênção para todos.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
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Oração dos fiéis
P. A Deus, nossa única segurança, confiemos nossas necessidades e as dos irmãos e
irmãs através de nossas preces.
A. Ó Deus de bondade, vinde em nosso auxílio.
L. 1. Para que, pela vossa graça e pelo testemunho de pobreza, a ação evangelizadora da Igreja seja sempre frutuosa, nós vos pedimos.
2. Para resistirmos a qualquer tentação da ganância e do acúmulo dos bens a fim de
podermos escolher sempre o mais importante em nossa vida, nós vos pedimos:
3. Para que o mês vocacional, a partir desta segunda-feira, nos fortaleça no compromisso de sermos testemunhas de vosso Filho Jesus Cristo, nós vos pedimos:
4. Para que o espírito cristão de nossas famílias e o testemunho de alegria e dedicação dos ministros ordenados ajude a muitos jovens perceberem e assumir a vocação ao sacerdócio e à Vida Religiosa, nós vos pedimos.
5. ...
P. O mês vocacional a partir de segunda-feira (de amanhã), nos lembra que Cristo
vive e nós somos suas testemunhas. Rezemos: Senhor Deus, nós Vos agradecemos
pela diversidade de vocações para servir vosso povo.
A. Dai-nos muitos outros sacerdotes, religiosos e religiosas. Multiplicai as vocações leigas que vivem o Evangelho nas relações familiares e sociais.
P. Que sejam elas a humanizar as profissões,
A. a criar leis justas para todos e a atuar como agentes transformadoras da
sociedade.
P. Que a ação de cada leigo e cada leiga seja animadora da Igreja, das comunidades
cristãs e do serviço aos outros.
A. Que todos os cristãos leigos e leigas cresçam no amor a Vós e Vos sirvam em
cada irmão e irmã. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 418) 1. A mãe terra generosa
P. Dignai-vos, ó Deus, acolher nossos dons e fazei de nós uma oferenda eterna

para vós. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
(ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca sobre o altar...)
D. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos pela admirável ascensão de
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vosso Filho ao céu, mas também porque continua andando conosco, como caminho que nos conduz a vós, verdade que nos liberta e vida que nos enche de alegria.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos bendizemos porque pela força do Espírito Santo renovais continuamente
as vossas criaturas e nos reunis para a celebração da vossa glória em Cristo vosso
Filho, fazendo-nos crescer na comunhão de vosso amor.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no
mundo inteiro, com nosso Papa N., nosso Bispo N., nosso(s) padre(s) -----------,
ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das comunidades.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos
como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado
entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...).
Que eles vivam para sempre na vossa glória.
A. Suba a vós o nosso louvor, ó Deus vivo e verdadeiro!
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso
Filho, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
A. (Nº 473) 1. A mesa tão grande e vazia ,,,, ô, ô, na luta pra ver triunfar neste
mundo o amor.
P. OREMOS. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante os que renovastes

com o pão do céu e, como não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da
salvação eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
P. (Pode motivar uma dezena do terço ou parte, sugerindo pedir a intercessão de
Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da diocese, do
mundo –/ fase diocesana da Assembleia geral ordinária do Sínodo dos bispos /
doentes ....)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Pela Palavra de Deus, somos chamados ao contínuo esforço de vencer a
ganância porque ela nos impede o discernimento para a resposta generosa ao chamado de Deus. (pausa)
A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor. Hoje quero
conﬁrmar, conﬁrmar minha vocação.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus vos ilumine e aqueça com o sol da justiça, vos conduza por caminhos
de retidão, faça vossos passos serem de fé, vossos gestos de paz, vossas relações
de solidariedade, vossas palavras de amor. E que vos abençoe sempre Deus Criador e Providente, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira – aniversário de instalação da Diocese de Erexim (1971); encontro
de confraternização dos padres pelo seu dia em local a ser definido; 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
- Quinta-feira – Dia do Padre
- Sábado – 7º Dia de oração pelos cristãos perseguidos
- Domingo - 19º do TC-C – Vocação ao ministério ordenado – às 18h, no Santuário
Diocesano N. Sra. de Fátima, abertura do Mês Vocacional na Diocese de Erexim
em missa presidida por Dom Admir Antonio Mazali.
Leituras da Semana:
Dia 1º, 2ªf, Santo Afonso Maria de Ligório: Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,13-21;
Dia 02, 3ªf, Santo Eusébio de Verceli; São Pedro Julião Eymard: Jr 30,1-2.1215.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36; Dia 03, 4ªf: Jr 31,1-7; Jr 31,10.11-12ab.13(R.
cf.10d); Mt 15,21-28; Dia 04, 5ªf, São João Maria Vianney: Jr 31,31-34; Sl 50(51);
Mt 16,13-23; Dia 05, 6ªf: Na 2,1.3;3,1-3.6-7; Dt 32,35cd-36ab.39abcd.41(R.39c);
Mt 16,24-28; Dia 06, Sáb., TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR: Dn 7,9-10,1314 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96(97); 2Pd 1,16-19; Lc 9,28b-36; Dia 07, Dom. 19ºDTC:
Sb 18,6-9; Sl 32(33); Hb 11,1-2.8-19 ou mais breve: Hb 11,1-2.812; Lc 12,32-48
ou mais breve: Lc 12,35-40 (Vigilância).
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“Buscar o essencial”
O Evangelho de hoje (cf. Lc 12, 13-21) tem início com a cena de um homem
que se levanta na multidão e pede que Jesus resolva uma questão jurídica sobre a
herança da família. Na sua resposta Ele não trata o problema mas exorta a afastar-se
da ganância, isto é, da avidez de possuir. Para desviar os seus ouvintes dessa busca
frenética da riqueza, Jesus conta a parábola do rico insensato, que acredita que é feliz
porque teve a sorte de uma extraordinária colheita e se sente seguro pelos bens que
acumulou. ... A história ganha vida quando surge o contraste entre o que o homem
rico projeta para si mesmo e o que Deus lhe promete.
O rico põe ... perante si mesmo, três considerações: os grandes bens acumulados, os muitos anos que esses bens parecem assegurar-lhe, e terceiro, a tranquilidade
e o bem-estar exagerado (cf. v. 19). Mas a palavra que Deus lhe dirige cancela estes
projetos. Em vez dos «muitos anos», Deus indica o imediatismo «desta noite; esta
noite morrerás»; em vez do «gozo da vida», Ele apresenta-lhe a «prestação de contas
da vida; entregarás a vida a Deus», com o consequente juízo. Quanto à realidade dos
muitos bens acumulados sobre os quais o rico baseava tudo, foi coberta pelo sarcasmo da pergunta: «E o que preparaste, de quem será?» (v. 20). Pensemos nas lutas
pelas heranças; muitas batalhas familiares. E a tantas pessoas, todos nós conhecemos
alguma história, para as quais se aproxima a hora da morte, começam a chegar os
netos, os sobrinhos, perguntando: “Mas o que cabe a mim?”, e levam embora tudo. ...
Ele é insensato porque na prática negou Deus, não fez as contas com Ele.
A conclusão da parábola, formulada pelo evangelista, é de eficácia singular:
«Assim acontece a quantos acumulam tesouros para si mesmos e não se enriquecem
com Deus» (v. 21). É uma advertência que revela o horizonte para o qual todos somos
chamados a olhar. Os bens materiais são necessários — são bens! — mas consistem
um meio para viver honestamente e partilhar com os mais necessitados. Hoje Jesus
convida-nos a considerar que as riquezas podem aprisionar o coração e desviá-lo do
verdadeiro tesouro que está no céu. São Paulo também nos recorda isto na segunda
leitura de hoje. Ele diz: «Procurai as coisas do céu... dirigi os vossos pensamentos
para as coisas do céu, não para as da terra» (Cl 3, 1-2).
Isto — compreende-se — não significa afastar-se da realidade, mas procurar o
que tem valor verdadeiro: justiça, solidariedade, acolhimento, fraternidade, paz, tudo
o que constitui a verdadeira dignidade do homem. Trata-se de se orientar para uma
existência vivida não no estilo mundano, mas segundo o estilo evangélico: amar a
Deus com todo o nosso ser e amar o próximo como Jesus o amou, isto é, no serviço
e no dom de si mesmo. Francisco na oração do Angelus de 04 de agosto de 2019)
Mês vocacional – tema: “Cristo Vive! Somos suas testemunhas”;
lema: “Eu vi o Senhor!” (Jo 20,18).
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vocação para muitos. E será uma escolha de amor dos idosos para com
as novas gerações». É o nosso contributo para a revolução da ternura,
uma revolução espiritual e desarmada da qual vos convido, queridos
avós e idosos, a fazer-vos protagonistas.
O mundo vive um período de dura provação, marcado primeiro pela tempestade inesperada e furiosa da pandemia, depois por uma guerra que fere a paz e
o desenvolvimento à escala mundial. Não é por acaso que a guerra tenha voltado
à Europa no momento em que está a desaparecer a geração que a viveu no século
passado. E estas grandes crises correm o risco de nos tornar insensíveis ao facto
de que existem outras «epidemias» e outras formas generalizadas de violência
que ameaçam a família humana e a nossa casa comum.
Perante tudo isto, temos necessidade duma mudança profunda, duma conversão, que desmilitarize os corações, permitindo a cada um reconhecer no outro
um irmão. E nós, avós e idosos, temos uma grande responsabilidade: ensinar às
mulheres e aos homens do nosso tempo a contemplar os outros com o mesmo
olhar compreensivo e terno que temos para com os nossos netos. Aprimoramos
a nossa humanidade ao cuidar do próximo e, hoje, podemos ser mestres dum
modo de viver pacífico e atento aos mais frágeis. A nossa atitude poderá, talvez,
ser confundida com fraqueza ou servilismo, mas serão os mansos – não os agressivos e prevaricadores – que herdarão a terra (cf. Mt 5, 5).
Um dos frutos que somos chamados a produzir é o de guardar o mundo.
«Todos nos sentamos nos joelhos dos avós, que nos tiveram ao colo»; mas hoje é
o momento de colocar sobre os nossos joelhos – com a ajuda concreta ou mesmo
só com a oração –, juntamente com os nossos netos, muitos outros assustados
que ainda não conhecemos e que talvez fujam da guerra ou sofram por causa
dela. Guardemos no nosso coração – como fazia São José, pai terno e solícito –
os pequeninos da Ucrânia, do Afeganistão, do Sudão do Sul...
Muitos de nós maturaram uma consciência sábia e humilde, de que o mundo tanto precisa: não nos salvamos sozinhos, a felicidade é um pão que se come
juntos. Testemunhemo-lo àqueles que se iludem de encontrar realização pessoal
e sucesso na contraposição. Todos o podem fazer, mesmo os mais frágeis: até
mesmo o deixarmo-nos cuidar – muitas vezes por pessoas que provêm doutros
países – é uma maneira de dizer que é não só possível, mas também necessário
vivermos juntos.
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Neste nosso mundo, queridas avós e queridos avôs, queridas idosas e
queridos idosos, estamos chamados a ser artífices da revolução da ternura! Façamo-lo aprendendo a usar cada vez mais e melhor o instrumento mais precioso
e apropriado que temos para a nossa idade: a oração. «Tornemo-nos, também
nós, um pouco poetas da oração: adquiramos o gosto de procurar palavras que
nos são próprias, voltando a apoderar-nos daquelas que a Palavra de Deus nos
ensina». A nossa imploração confiante pode fazer muito: é capaz de acompanhar
o grito de dor de quem sofre e pode contribuir para mudar os corações. Podemos
ser «o “grupo coral” permanente dum grande santuário espiritual, onde a oração
de súplica e o canto de louvor sustentam a comunidade que trabalha e luta no
campo da vida».
Deste modo o Dia Mundial dos Avós e Idosos é uma oportunidade para
dizer mais uma vez, com alegria, que a Igreja quer fazer festa juntamente com
aqueles que o Senhor – como diz a Bíblia – «saciou com longos dias» (Sal 91,
16). Celebremo-la juntos! Convido-vos a anunciar este Dia nas vossas paróquias
e comunidades, a visitar os idosos mais abandonados, em casa ou nas residências
onde estão hospedados. Procuremos que ninguém viva este dia na solidão. Ter
alguém para cuidar pode mudar a orientação dos dias de quem já não espera nada
de bom do futuro; e dum primeiro encontro pode nascer uma nova amizade. A
visita aos idosos abandonados é uma obra de misericórdia do nosso tempo!
Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Ternura, que faça de todos nós dignos
artífices da revolução da ternura para, juntos, libertarmos o mundo da sombra da
solidão e do demónio da guerra.
A todos vós e aos vossos entes queridos, chegue a minha Bênção, com a
certeza da minha afetuosa proximidade. E, por favor, não vos esqueçais de rezar
por mim!
Roma, São João de Latrão, na festa dos Santos Apóstolos Filipe e Tiago,
3 de maio de 2022.
Francisco

MENSAGEM AO POVO BRASILEIRO

59ª. Assembleia Geral da CNBB
“A esperança não decepciona” (Rm 5,5).
Guiados pelo Espírito Santo e impulsionados pela Ressurreição do Senhor,
unidos ao Papa Francisco, nós, bispos católicos, em comunhão e unidade, reunidos para a primeira etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos
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Bispos do Brasil-CNBB, de modo on-line e com
a representação de diversos organismos eclesiais,
dirigimos ao povo brasileiro uma mensagem de
fé, esperança e corajoso compromisso com a vida
e o Brasil.
Enche o nosso coração de alegria perceber
a explosão de solidariedade, que tem marcado
todo o País na luta pela superação do flagelo sanitário e social da COVID-19. A partilha de alimentos, bens e espaços, a assistência a pessoas
solitárias e a dedicação incansável dos profissionais de saúde são apenas alguns
exemplos de incontáveis ações solidárias. Gestores de saúde e agentes públicos,
diante de um cenário de medo e insegurança, foram incansáveis e resilientes.
O Sistema Único de Saúde-SUS mostrou sua fundamental importância e eficácia para a proteção social dos brasileiros. A consciência lúcida da necessidade
dos cuidados sanitários e da vacinação em massa venceu a negação de soluções
apresentadas pela ciência. Contudo, não nos esquecemos da morte de mais de
660.000 pessoas e nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes
queridos, trazendo ambas em nossas preces.
Agradecemos ainda, de modo particular às famílias e outros agentes educativos, que não se descuidaram da educação das crianças, adolescentes, jovens
e adultos, apesar de todas as dificuldades. Com certeza, a pandemia teria consequências ainda mais devastadoras, se não fosse a atuação das famílias, educadores e pessoas de boa vontade, espírito solidário e abnegado. A Campanha
da Fraternidade 2022 nos interpela a continuar a luta pela educação integral,
inclusiva e de qualidade.
A grave crise sanitária encontrou o nosso País envolto numa complexa e
sistêmica crise ética, econômica, social e política, que já nos desafiava bem antes da pandemia, escancarando a desigualdade estrutural enraizada na sociedade
brasileira. A COVID-19, antes de ser responsável, acentuou todas essas crises,
potencializando-as, especialmente na vida dos mais pobres e marginalizados.
O quadro atual é gravíssimo. O Brasil não vai bem! A fome e a insegurança
alimentar são um escândalo para o País, segundo maior exportador de alimentos
no mundo, já castigado pela alta taxa de desemprego e informalidade. Assistimos estarrecidos, mas não inertes, os criminosos descuidos com a Terra, nossa
casa comum. Num sistema voraz de “exploração e degradação” notam-se a dilapidação dos ecossistemas, o desrespeito com os direitos dos povos indígenas,
quilombolas e ribeirinhos, a perseguição e criminalização de líderes socioambi- 39 -

entais, a precarização das ações de combate aos crimes contra o meio ambiente
e projetos parlamentares desastrosos contra a casa comum.
Tudo isso desemboca numa violência latente, explícita e crescente em nossa
sociedade. A crueldade das guerras, que assistimos pelos meios de comunicação,
pode nos deixar anestesiados e desapercebidos do clima de tensão e violência em
que vivemos no campo e nas cidades. A liberação e o avanço da mineração em terras indígenas e em outros territórios, a flexibilização da posse e do porte de armas,
a legalização do jogo de azar, o feminicídio e a repulsa aos pobres, não contribuem
para a civilização do amor e ferem a fraternidade universal.
Diante deste cenário esperamos que os governantes promovam grandes e urgentes mudanças, em
harmonia com os poderes da República, atendo-se
aos princípios e aos valores da Constituição de 1988,
já tão desfigurada por meio de Projetos de Emendas
Constitucionais. Não se permita a perda de direitos dos trabalhadores e dos pobres, grande maioria
da população brasileira. A lógica do confronto que
ameaça o estado democrático de direito e suas instituições, transforma adversários em inimigos, desmonta conquistas e direitos consolidados, fomenta o ódio nas redes sociais, deteriora o tecido social e desvia o foco dos desafios fundamentais a serem enfrentados.
Nesse contexto, iremos este ano às urnas. O cenário é de incertezas e radicalismos, mas, potencialmente carregado de esperança. Nossas escolhas para o
Executivo e o Legislativo determinarão o projeto de nação que desejamos. Urge
o exercício da cidadania, com consciente participação política, capaz de promover a “boa política”, como nos diz o Papa Francisco. Necessitamos de uma
política salutar, que não se submeta à economia, mas seja capaz de reformar as
instituições, coordená-las e dotá-las de bons procedimentos, como as conquistas
da Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, que afasta do pleito
eleitoral candidatos condenados em decisões colegiadas, e da Lei 9.840 de 1999,
que criminaliza a compra de votos. Não existe alternativa no campo democrático
fora da política com a ativa participação no processo eleitoral.
Tentativas de ruptura da ordem institucional, hoje propagadas abertamente,
buscam colocar em xeque a lisura do processo eleitoral e a conquista irrevogável
do voto. Tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse do povo brasileiro. Reiteramos nosso apoio às Instituições da República, particularmente aos servidores
públicos, que se dedicam em garantir a transparência e a integridade das eleições.
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Duas ameaças merecem atenção especial. A primeira é a manipulação religiosa, protagonizada tanto por alguns políticos como por alguns religiosos, que
coloca em prática um projeto de poder sem afinidade com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. A autonomia e independência do poder civil em relação ao
religioso são valores adquiridos e reconhecidos pela Igreja e fazem parte do patrimônio da civilização ocidental. A segunda é a disseminação das fake news, que
através da mentira e do ódio, falseia a realidade. Carregando em si o perigoso
potencial de manipular consciências, elas modificam a vontade popular, afrontam a democracia e viabilizam, fraudulentamente, projetos orquestrados de poder. É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e o respeito aos
resultados nas eleições. A democracia brasileira, ainda em construção, não pode
ser colocada em risco.
Conclamamos toda a sociedade brasileira a participar das eleições e a votar com consciência e responsabilidade, escolhendo projetos representados por
candidatos e candidatas comprometidos com a defesa integral da vida, defendendo-a em todas as suas etapas, desde a concepção até a morte natural. Que também não negligenciem os direitos humanos e sociais, e nossa casa comum onde a
vida se desenvolve. Todos os cristãos somos chamados a preocuparmo-nos com
a construção de um mundo melhor, por meio do diálogo e da cultura do encontro,
na luta pela justiça e pela paz.
Agradecemos os muitos gestos de solidariedade de nossas comunidades,
por ocasião da pandemia e dos desastres ambientais. Encorajamos as organizações e os movimentos sociais a continuarem se unindo em mutirão pela vida,
especialmente por terra, teto e trabalho. Convidamos a todos, irmãos e irmãs,
particularmente a juventude, a deixarem-se guiar pela esperança e pelo desejo de
uma sociedade justa e fraterna. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil,
obtenha de Deus as bênçãos para todos nós.
Brasília – DF, 29 de abril de 2022.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo - Arcebispo de Belo Horizonte – MG, Presidente da CNBB
Dom Jaime Spengler - Arcebispo de Porto Alegre, RS, 1º Vice-Presidente
Dom Mário Antônio da Silva - Bispo de Roraima, RR, 2º Vice-Presidente
Dom Joel Portella Amado - Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, RJ,
Secretário-Geral
Fonte: CNBB
- 41 -

NOTA do REGIONAL LESTE 1 - CNBB
SOBRE AS ELEIÇÕES 2022

Nós, bispos católicos do Estado do Rio de Janeiro, Regional
Leste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB,
somos conscientes de que, como
sucessores dos Apóstolos, nos
cabe uma particular responsabilidade de anunciar explícita e integralmente Jesus Cristo, “caminho, verdade e vida” (Jo 14,6). À
luz desse anúncio fundamental, neste ano eleitoral, oportunamente reafirmamos
que a Igreja “não se identifica com nenhuma ideologia ou partido político” (56ª
Assembleia Geral, Mensagem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
ao Povo de Deus, Aparecida, 19 de abril de 2018). A Igreja “não pode nem deve
tomar nas suas próprias mãos a batalha política para realizar a sociedade mais
justa possível. Não pode nem deve colocar-se no lugar do Estado. Mas também
não pode nem deve ficar à margem na luta pela justiça” (Papa Bento XVI – Deus
Caritas Est, 28). E do Evangelho nos vem a consciência de que “todos os cristãos, incluindo os Pastores, são chamados a preocupar-se com a construção de
um mundo melhor” (Papa Francisco – Evangelii Gaudium, 183).
Eleições são ocasiões de exercício da democracia que requerem dos candidatos e candidatas propostas e projetos pautados pela justiça e pela paz social.
Essa é “uma obra que nos pede para não esmorecermos no esforço por construir
a unidade da nação e – apesar dos obstáculos, das diferenças e das diversas abordagens sobre o modo como conseguir a con- vivência pacífica – persistirmos
na labuta por favorecer a cultura do encontro, que exige que, no centro de toda
a ação política, social e econômica, se coloque a pessoa humana, a sua sublime
dignidade e o respeito pelo bem comum” (Papa Francisco, Fratelli Tutti, 232).
Num autêntico Estado Laico é legitimo que entidades e grupos tenham e
explicitem seus critérios de discernimento em vista da escolha do voto. A Igreja
também tem o direito e o dever de o fazer, e o faça a partir do Evangelho e da
Doutrina Social. Sendo assim, exorta- mos todos os cristãos católicos e pessoas
de boa vontade a identificar candidatos e candi- datas que tenham compromisso
claro com os princípios do Bem Comum, da dignidade da pessoa humana, da
defesa integral da vida – desde a sua concepção até a morte natural –, incluin- 42 -

do o respeito e a promoção da democracia e dos direitos humanos e sociais, a
proteção do meio ambiente e o desenvolvimento integral, social e econômico.
Recordamos ainda a “Lei da Ficha Limpa” (Lei Complementar nº 135, de 04 de
junho de 2010), referencial no combate à corrupção e à sonegação. Os candidatos e candidatas portadores desses princípios merecem o nosso voto.
O Estado do Rio de Janeiro necessita de especial atenção para que ocorrências climáticas não continuem causando catástrofes e sofrimentos. A promoção da educação pública de qualidade e o combate à violência são também
prioritários. É necessário construir um projeto de Estado, profundamente ligado
à nação brasileira, que não seja interrompido com a sucessão dos Governos.
Um saudável clima de comunicação e troca de informações é instrumento
eficaz para o discernimento em vista do voto. Ao promover esse clima, é preciso
ter presente que a con- córdia e o respeito pelas opiniões diferentes preservam
a harmonia em nossas famílias, paróquias, comunidades, pastorais e círculos de
amizade. Recordamos vivamente que nos espaços da Igreja e durante as atividades litúrgicas e pastorais não deve ser feita política partidária nem indicação
de candidatos específicos. Isso gera divisão na comunidade. É pre- ciso promover a fraternidade e ajudar a prevenir divisões e polarização.
Não podemos deixar de alertar para
o perigo das fakenews, já presentes neste
período pré-eleitoral, com tendência a se
proliferarem por ocasião das Eleições. Elas
têm causado graves prejuízos à democracia. No uso das redes sociais, é preciso ter
consciência de que o repasse de mensagens
implica responsabilidade moral e jurídica.
No exercício dos direitos e deveres democráticos, é preciso dar atenção não só
aos cargos majoritários (Presidente da República e Vice-Presidente, Governador
do Estado e Vice-Governador), mas também à composição das casas legislativas
(Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais).
Na esperança de que, nas Eleições 2022, possamos viver um momento de
autêntica democracia, pedimos que o Senhor conceda aos membros de nossa
sociedade a determinação de buscarmos juntos “a política melhor, a política colocada ao serviço do verdadeiro Bem Comum”. (Papa Francisco, Fratelli Tutti,
154).
Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, invocamos sobre todos e todas as bênçãos de Deus.
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Rio de Janeiro, abril de 2022.
Dom José Francisco Rezende Dias - Arcebispo Metropolitano de Niterói,
Presidente do Regional Leste 1 – CNBB
Dom Gilson Andrade da Silva, Bispo de Nova Iguaçu, Vice-presidente do
Regional Leste 1 – CNBB
Dom Tarcísio Nascentes dos Santos - Bispo de Duque de Caxias, Secretário
do Regional Leste 1 – CNBB
Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist. - Arcebispo Metropolitano do Rio
de Janeiro
Dom Fernando Arêas Rifan - Bispo da Administração Apostólica Pessoal
- de São João Maria Vianney
Dom Gregório Paixão, OSB - Bispo de Petrópolis
Dom José Ubiratan Lopes, OFM. Cap. - Bispo de Itaguaí
Dom Luiz Antônio Lopes Ricci - Bispo de Nova Friburgo
Dom Luiz Henrique da Silva Brito - Bispo de Barra do Piraí - Volta Redonda
Dom Nelson Francelino Ferreira - Bispo de Valença
Dom Roberto Francisco Ferrería Paz - Bispo de Campos dos Goytacazes
Dom Antônio Augusto Dias Duarte - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Antônio Luiz Catelan Ferreira - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Célio da Silveira Calixto Filho - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Joel Portella Amado - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Juarez Delorto Secco - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Paulo Alves Romão - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Paulo Celso Dias do Nascimento - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Roque Costa Souza - Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro
Dom Zdzislaw Stanislaw Blaszczyk (Tiago) – Bispo Auxiliar do Rio de
Janeiro - Fonte: CNBB Leste 1
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Fátima, uma mensagem do céu

Dom Leomar Antônio Brustolin - Arcebispo de Santa Maria (RS)
No dia 13 de maio recordamos a aparição da
Virgem Maria, em Fátima, Portugal, no ano de 1917
a três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta. A mensagem de Nossa Senhora recordava a necessidade de
uma volta aos valores da fé para resgatar a dignidade
humana, sempre ameaçada por tantos descaminhos
que se apresentam na história.
Até hoje, Fátima acolhe milhares de peregrinos que visitam o lugar onde, sobre uma azinheira,
a Mãe de Jesus, falando numa linguagem quase que
simbólica, suplicava pela paz no mundo. A Virgem
de Fátima pede ao ser humano para retornar ao essencial, para ir ao encontro de Deus, para não perder o
humano, para ser mais compassivo, justo e solidário.
Ela fala a todo que sofre para que recupere a esperança. Ela tem um olhar misericordioso onde o humano
marcado pelo horror da guerra, da fome, da injustiça,
da mentira e da corrupção possa encontrar paz. Ela
alerta sobre o risco de uma apatia crescente em relação a Deus e aos sofredores.
E insiste ao ser humano para rever suas escolhas.
Certamente há quem duvide de pastorinhos videntes. A objetividade das
aparições, contudo, está no fato de gerarem a experiência da fé no coração das
pessoas. Trata-se de um apelo do céu para a conversão ao Evangelho de Cristo.
Há duas linguagens para o acesso à realidade: uma é a das visões, do imaginal,
do simbólico; outra é a científica e verificável. Ambas devem estar em relação.
Um cientista arraigado em suas pesquisas não precisa abandonar sua espiritualidade ou mesmo deixar de acolher a mensagem de uma aparição mariana.  
No intuito de ser profética, uma aparição mariana denuncia a miopia da realidade na qual as pessoas vivem e anuncia caminhos novos de vida e esperança.
Os videntes tornaram-se alvo de muitas críticas, no primeiro instante. Os pastorinhos sofreram torturas psicológicas severas. Eles sofreram muitas dificuldades
para anunciar o que lhes fora solicitado.  
Essas aparições de Nossa Senhora dão a entender que o sobrenatural não
está distante ou ausente dos dramas e perigos pelos quais a humanidade passa.
Na infinita comunicação amorosa de Deus se conhece uma miríade de formas,
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mensagens e sinais. A Mãe de Jesus participa, de maneira singular, desta comunicação entre Céu e Terra. Suas aparições sempre estão aureoladas de luz,
porque iluminam as sombras da realidade na qual a humanidade se encontra.  
Diante das crises deste tempo, Fátima ainda é um apelo ao ser humano
para que alcance sua verdadeira liberdade de construir um mundo mais justo
e fraterno, mais solidário e feliz. Para isso, Nossa Senhora continua a repetir o
apelo à oração e conversão. Nem todos entendem, mas os sinais que lá acontecem há mais de cem anos, revelam algo que está muito além da aparência. São
sinais do céu sobre a terra.  
Advogada da justiça
Dom Walmor Oliveira de Azevedo -Arcebispo de Belo Horizonte (MG)
No magistral discurso de abertura da 5ª
Conferência do Episcopado Latino-americano
e Caribenho, em Aparecida (SP), o então Papa
Bento XVI, em uma interpelante afirmação,
partilha: a Igreja Católica é advogada da justiça
e defensora dos pobres diante das intoleráveis
desigualdades sociais e econômicas que, ainda
hoje, clamam aos céus. A afirmação de Bento
XVI, enraizada na Doutrina Social da Igreja,
ecoou forte no texto do Documento de Aparecida. Fundamenta-se na Palavra de Deus e na Tradição da Igreja. Não pode, pois,
ser confundida com uma opção político-partidária. Trata-se de um compromisso
para contribuir com o renascer da esperança dos pobres. E o Documento de Aparecida adverte: se não se é capaz de suscitar esperança para os pobres, não haverá
esperança para ninguém, nem mesmo para os chamados ricos.  
Compreende-se assim que a opção preferencial pelos pobres tem sentido
e raízes na autêntica fé em Cristo, o Salvador e Redentor do mundo. A compreensão dessa verdade implica na consideração prioritária dos pobres em tudo,
exercício humanístico e espiritual para reconhecer critérios alinhados com a defesa da justiça. Assim, a Igreja se torna, por exigência evangélica, advogada da
justiça e defensora dos pobres – desdobramento e efetivação da vivência autêntica da fé. Ora, não se pode desconsiderar que a fé em Cristo nasce também da
solidariedade – atitude permanente de encontro, de fraternidade e de serviço.
Isto significa fazer valer uma justiça que advoga em defesa da vida, em todas
as suas etapas, da concepção ao declínio com a morte natural, englobando a
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superação de situações ameaçadoras do meio ambiente. Dentre essas situações,
uma perspectiva de certos agentes do sistema legal eivada de contaminações,
particularmente daquelas advindas do espectro do lucro, de um mercado que
manipula escolhas, votações e pareceres, enquadrados, não raramente, na frieza
de interpretações que desconsideram a busca pela justiça.  
Por isso, longe de qualquer viés ideológico político-partidário, nestes
tempos difíceis, faz-se importante e prioritário partir sempre da perspectiva dos
pobres, possibilidade para um novo despertar humanístico, na superação dos
cenários de exclusão, de discriminações e de desigualdades sociais. O cuidado com os pobres, dedicando-lhes amável prestação de serviço, escutando seus
clamores, alicerça o despertar de uma cidadania essencial a uma sociedade que
precisa ser mais justa, ou sofrerá com um fracasso generalizado. Urgente é desenvolver, conforme orienta o Papa Francisco, na sua Carta Encíclica sobre a
Amizade Social, a capacidade de escutar o próximo, especialmente os pobres,
atitude receptiva exemplar, superando perspectivas narcisistas. Mas a cegueira
imposta a partir do interesse pelo lucro a todo custo está produzindo uma séria
deficiência auditiva. Cegueira moral e deficiência auditiva impostas pelo narcisismo dos que escutam apenas a si mesmos, procurando simplesmente contemplar seus próprios interesses. Posturas egoístas que acentuam freneticamente as
disputas, fazendo valer tudo, a qualquer preço.
O bem da humanidade depende do reconhecimento de que todo ser humano é irmão e irmã, princípio essencial para que prevaleça uma amizade social
capaz de integrar cada vez mais pessoas. A efetivação dessa meta exige o adequado exercício da política, vivida como elevada expressão da caridade, unindo
pessoas em torno de processos construtivos, bem administrando diferenças para
alavancar o desenvolvimento humanístico integral. É doloroso e preocupante
conviver com os acirramentos, os ódios provocados pelo desarvoro de se buscar
a vitória a qualquer custo, sobretudo pela destruição de reputação moral, ilusoriamente alimentando o imaginário que se pauta pela lucratividade. Uma realidade
que impõe preço impagável de atrasos, danos ao patrimônio de todos, inclusive
à memória histórica. Prejuízos que são fruto da inadequada relação com o meio
ambiente e entre os cidadãos, com parâmetros legislativos que impõem atrasos –
significativas perdas apresentadas como se fossem “progressos” e “avanços”. O
alto preço pago pelos inadequados tratamentos do meio ambiente, dos cidadãos
e de seu patrimônio histórico e cultural urge a união de instituições sérias que
atuem como advogadas da justiça.
- 47 -

Agricultor e motorista,
cultivar a terra – viver na estrada

Unidos no serviço à vida

