Celebrações

ISSN 2176-2503

da Palavra de Deus

Com N. Sra. Assunta ao Ceu,

Caminhar juntos para o
encontro eterno com ela

Agosto

Ano: 49

2022

Nº 586

SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL
Av. Sete de Setembro, 1251
www.diocesedeerexim.org.br
E-mail: secretariado@diocesedeerexim.org.br
Fone/Fax: (54) 3522-3611
CEP 99709-298 - ERECHIM-RS
Redação: Pe. Antonio Valentini Neto

Leituras do mês de agosto 2022
Dia
do
mês

Dia
da
semana

Leituras

Solenidade

1º,

2ªf:

Jr 28,1-17; Sl 118(119); Mt 14,13-21; Santo Afonso Maria de Ligório;

02,

3ªf:

Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101(102); Mt 14,22-36; Santo Eusébio de Verceli; São Pedro Julião Eymard;

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; TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR;

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 12,3519º DTC;

40 (Vigilância);
08,

2ªf:

09,

3ªf:

Ez 2,8-3,4; Sl 118(119); Mt 18,1-5.10-12-14; Santa Teresa Benedita da Cruz;

10,

4ªf:

2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,24-26; São Lourenço;

Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Mt 17,22-27; São Domingos;

11,

5ªf:

Ez 12,1-12; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1; Santa Clara;

12,

6ªf:

Iz 16,1-15.60.63 ou Ez 16,59-63; Is 12,2-4.5-6(R.1c); Mt 19,3-12; Sta. Joana Francisca de Chantal;

13,

sáb:

Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50(51); Mt 19,13-15; São Ponciano e Santo Hipólito;

14,

Dom.:

Jr 38,4-6.8-10; Sl 39(40); Hb 12,1-4; Lc 12,49-53 (Não vim trazer a paz, mas a divisão).

15,

2ªf:

Ez 24,15-24; Dt 32,18-19.20.21(R.cf. 18a); Mt 19,16-22;

16,

3ªf:

Ez 28,1-10; Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab(R.39c); Mt 19,23-30; Santo Estêvão da Hungria;

17,

4ªf:

Ez 34,1-11; Sl 22(23); Mt 20,1-16a;

18,

5ªf:

Ez 36,23-28; Sl 50(51); Mt 22,1-14;

19,

6ªf:

Ez 37,1-14; Sl 106(107); Mt 22,34-40; São João Eudes;

20,

Sáb.:

Ez 43,1-7a; Sl 84(85); Mt 23,1-12; São Bernardo;

21,

Dom.:

Ap 11,19a.12,1-6a.10ab; Sl 44(45); 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56; (Cântico de Maria);

20º DTC;

21º DTC; ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA; Onde a Solenidade da Assunção de Nossa Senhora foi celebrada dia 15:
21,

Dom.:

Is 66,18-21; Sl 116(117); Hb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30; (Salvação dos pagãos);

22,

2ªf:

Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38;

23,

3ªf:

2Cor 10,17-11,2; Sl 148,1-2.11-13a.13c-14(R. cf. 12a.13a); Mt 13,44-46; Santa Rosa de Lima;

24,

4ªf:

Ap 21,9b-14; Sl 144(145); Jo 1,45-51; São Bartolomeu;

25,

5ªf:

1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24,42-51; São Luis de França e São José de Calazans;

26,

6ªf,

1Cort 1,17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13;

27,

Sáb.:

1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 25,14-30; Santa Mônica;

28,

Dom.:

Eclo 3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14;(Lição de humildade).

29,

2ªf:

Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29; Martírio de São João Batista;

30,

3ªf:

1Cor 2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37;

31,

4ªf:

1Cor 3,1-9; Sl 32(33); Lc 4,38-44;

1º,

5ªf:

1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11;

02,

6ªf:

1Cor 4,1-5; Sl 36(37); Lc 5,33-39;

03,

Sáb.:

1Cor 4,6b-15; Sl 144(145); Lc 6,1-5; São Gregório Magno;

04,

Dom.:

Sb 9,13-18; Sl 89(90); Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33; (condições para ser discípulo).
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21º DTC;

N. Sra. Rainha;

22º DTC;

23º DTC;

“Família é antídoto para a pobreza
material e espiritual”

Discurso do Papa Francisco
aos participantes na plenária da
Pontifícia Academia das Ciências
Sociais  
Sala do Consistório, sextafeira, 29 de abril de 2022
Estimadas Senhoras e
Senhores!
Dou-vos as boas-vindas e
desejo-vos bom trabalho nesta
Sessão Plenária da Pontifícia Academia das Ciências Sociais. E agradeço ao
Prof. Zamagni as suas amáveis e perspicazes palavras.
Focalizastes a vossa atenção na realidade da família. Aprecio esta escolha
e também a perspectiva a partir da qual a considerais, ou seja, como “bem
relacional”. Sabemos que as mudanças sociais modificam as condições de
vida do matrimónio e das famílias em todo o mundo. Além disso, o contexto
atual de crise prolongada e múltipla põe à dura prova os projetos de famílias
estáveis e felizes. Podemos responder a esta situação voltando a descobrir o
valor da família como fonte e origem da ordem social, como célula vital de uma
sociedade fraterna, capaz de cuidar da casa comum.
A família está quase sempre em primeiro lugar na escala de valores dos
diferentes povos, pois está inscrita na própria natureza da mulher e do homem.
Neste sentido, o matrimónio e a família não são instituições puramente humanas,
apesar das numerosas mudanças que sofreram ao longo dos séculos e das
diferenças culturais e espirituais entre os vários povos. Para além de todas as
diferenças, existem traços comuns e permanentes que revelam a grandeza e o
valor do matrimónio e da família. No entanto, se este valor for vivido de forma
individualista e particular, como em parte se verifica no Ocidente, a família
pode ser isolada e fragmentada no contexto da sociedade. Assim, perdem-se as
funções sociais que a família desempenha entre os indivíduos e na comunidade,
especialmente em relação aos mais fracos, tais como as crianças, as pessoas com
deficiência e os idosos não autossuficientes.
Trata-se, pois, de compreender que a família é um bem para a sociedade ,
não como mera agregação de indivíduos, mas como uma relação fundada num
-3-

“vínculo de perfeição mútua”, usando uma expressão de São Paulo (cf. Cl 3, 1214). Com efeito, o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, que é
Amor (cf. 1 Jo 4, 8,16). O amor recíproco entre o homem e a mulher representa
um reflexo do amor absoluto e infalível com o qual Deus ama o ser humano,
destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum da ordem social e do
cuidado da criação.
O bem da família não é de tipo agregativo , ou seja, não consiste em
agregar os recursos dos indivíduos para aumentar a utilidade de cada um, mas
é um vínculo relacional de perfeição , que consiste em partilhar relações de
amor fiel, confiança, cooperação, reciprocidade, das quais derivam os bens dos
membros individuais da família e, portanto, a sua felicidade. Entendida desta
forma, a família, que é um bem relacional em si mesma, torna-se também a
fonte de muitos bens e relações para a comunidade, como por exemplo uma boa
relação com o Estado e as outras associações da sociedade, a solidariedade entre
as famílias, o acolhimento de quem se encontra em dificuldade, a atenção aos
últimos, o combate aos processos de empobrecimento, e assim por diante.
Este vínculo de perfeição, a que poderíamos chamar o seu “genoma
social” específico, consiste na ação amorosa motivada pelo dom, por uma vida
de acordo com a regra da reciprocidade generosa e da generatividade. A família
humaniza as pessoas através da relação do “nós” e, ao mesmo tempo, promove
as diferenças legítimas de cada um. Isto, prestai atenção, é realmente importante
para compreender o que é uma família, que não é apenas um grupo de pessoas.
O pensamento social da Igreja ajuda a compreender este amor relacional
próprio da família, como a Exortação Apostólica Amoris laetitia procurou fazer,
inserindo-se no sulco da grande tradição, mas com essa tradição, dando um
passo em frente.
Um aspeto que gostaria de salientar é que a família é o lugar do
acolhimento . Não se fala muito sobre isto, mas é importante. As suas qualidades
são particularmente evidentes nas famílias com membros frágeis ou portadores
de deficiência. Estas famílias desenvolvem virtudes especiais, que aumentam
a capacidade de amor e a resistência paciente face às dificuldades da vida.
Pensemos na reabilitação dos doentes, no acolhimento dos migrantes, e em geral
na inclusão social das vítimas da marginalização, em todas as esferas sociais,
especialmente no mundo do trabalho. A assistência domiciliar integrada para
os deficientes graves põe em ação nos membros da família uma capacidade
de cuidado que sabe responder às necessidades específicas de cada indivíduo.
Pensemos também nas famílias que geram benefícios para toda a sociedade,
incluindo as famílias adotivas e de acolhimento. A família — como bem
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continua na página 32

Celebração da Palavra de Deus
19º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 07/8/2022

- Vigilância, serviço e fidelidade no seguimento a Cristo
- Mês Vocacional – “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – Eu vi o Senhor (Jo 20,18)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

A partir do Batismo, somos discípulos missionários de Cristo,
chamados e enviados a anunciar a misericórdia divina. Com o testemunho de muitas pessoas que nos precederam, na força da fé, podemos perceber os apelos de Deus na realidade atual e dar-lhe resposta
pronta, generosa e vigilante na prática do bem, vivendo com fidelidade a vocação a que somos chamados.
(Mês Vocacional – tema e lema acima / Vocação ao ministério ordenado / terça-feira,
reunião dos padres com o Bispo no Seminário de Fátima/ neste sábado, 10h, em Santa
Maria, ordenação episcopal de Mons. Bertilo Morsh, para auxiliar de Porto Alegre...)
RITOS INICIAIS
A. (Nº 835) 1. Um dia escutei teu chamado, / divino ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor misericordioso de Deus, nosso Pai, a graça e a paz de Jesus, nosso Irmão,
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 garantis os dons e bens necessários para nossa salvação, tende piedade
de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos pedis a vigilância permanente para o encontro convosco, tende piedade
de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que garantis o tesouro do Reino a quem não coloca sua segurança nos bens
terrenos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz....
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Hino de louvor
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos altos céus, paz ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-

-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança
que prometestes. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 19º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 946-951).
1ª Leitura: Sb 18,6-9
Salmo: Sl 32(33)
S. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!
A. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!
S. 1. - Ó justos, alegrai-vos no Senhor!* Aos retos fica bem glorificá-lo. - Feliz o povo
cujo Deus é o Senhor,* e a nação que escolheu por sua herança!
2. - Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem,* e que confiam esperando em
seu amor, - para da morte libertar as suas vidas,* e alimentá-los quando é tempo de
penúria.
3. - No Senhor nós esperamos confiantes,* porque ele é nosso auxílio e proteção! - Sobre
nós venha, Senhor, a vossa graça,* da mesma forma que em vós nós esperamos!
2ª Leitura: Hb 11,1-2.8-19
Evangelho: Lc 12,32-48
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que dia o Senhor há de vir não sabeis não!
A. Aleluia...
A. Glória a vós, Senhor.
Mensagem da Palavra de Deus
Estimados irmãos e irmãs desta comunidade de _______________________,
Cada vez mais a vida exige previsão em relação ao futuro. Infelizmente, nem
todos dispõem de meios para um plano de saúde, um seguro de casa e automóvel, uma
previdência social mais remediada, mas nos imprevistos da vida comprova-se quanto
estes recursos são úteis. Para se alcançar o que se deseja é necessário assumir os encaminhamentos correspondentes. Se se deseja casa própria, é indispensável fazer economia para adquiri-la ou construí-la; se se almeja saúde, é imprescindível cultivar hábitos
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saudáveis; para progredir na profissão, é forçoso exercê-la bem e qualificar-se através de
cursos e treinamentos de aperfeiçoamento profissional. Para garantir aos filhos o desejável futuro, os pais, cujo dia hoje celebramos, renunciam não só a coisas dispensáveis
mas também a necessárias.
Jesus, no evangelho deste domingo, como já dito, dia dos pais, nos adverte de que
devemos estar continuamente preparados porque a sua vinda final, que para cada um é
a própria morte, será sempre imprevista. Para não sermos pegos de surpresa, é melhor
estarmos sempre praticando o bem. Ele ilustra este princípio com a parábola do empregado que espera seu senhor voltar de uma festa. Feliz daquele empregado se estiver
acordado e pronto para abrir-lhe a porta ao chegar noite adentro. Ilustra também com
a comparação do ladrão que chega quando o dono da casa menos espera. Ilustra ainda
com a imagem do administrador encarregado de cuidar dos bens de seu patrão. Se ele
for fiel, receberá sempre mais atribuições. Mas se maltratar seus empregados e esbanjar
seus bens, será duramente punido.
Nós recebemos a vida, o mundo e seus bens como fiéis depositários e administradores. Não nos pertencem, mas devemos fazê-los frutificar para a glória de Deus e para
o bem de todos. Para isto, devemos viver em atitude permanente de vigilância, à luz da
fé, que nos faz ver o que ainda esperamos, conforme a segunda leitura deste domingo.
Devemos viver em atitude de vigilância como os israelitas na noite da libertação
da casa da servidão, da escravidão no Egito, conforme a primeira leitura de hoje. Conscientes da fidelidade de Deus, deviam conservar-se intrépidos, corajosos e confiantes.
Como aqueles que estavam na escravidão, seus descendentes, todos os anos, reviviam a
noite da vigilância, retomando o compromisso de fidelidade à aliança selada por Deus
com o povo.
Esta vigilância não é simples espera pelo futuro, mas empenho permanente pela
construção dele. É trabalhando ativamente pelo bem dos outros, pela promoção da vida
e bem-estar de todos, pela superação da exploração e desmandos dos que manipulam os
mais fracos, pela realização do mundo que Deus pensou para todos, que vamos garantindo um tesouro no céu, no linguajar do evangelho de hoje, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. Assim, a fé que alimentamos não nos deixa acomodar-nos no presente,
mas nos compromete a construir nele nossa plena realização, que culmina na eternidade.
À luz da fé, compreendemos como são passageiros os bens e a própria vida neste mundo,
e como valer-nos deles para viver aquilo que vai além deles e permanecerá para sempre,
o amor, o tesouro do céu, adquirido aqui.
Minha saudação pessoal e em nome do Bispo Dom Adimir Antonio Mazali.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
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Oração dos fiéis
P. Firmes na fé, confiantes no amor, apesentemos nossas preces a Deus nosso Pai e Criador.
A. (Nº 756/N) Ó Senhor, dono da messe, escutai a nossa prece.
1. Para que a Igreja, com a força da vossa graça, anuncie sempre com renovado ardor a
boa nova da salvação em vosso Filho Jesus Cristo na realidade atual, nós vos pedimos:
2. Para sermos anunciadores e testemunhas da vossa Palavra, luz que vence as trevas do
mal, nós vos pedimos:
3. Para que neste mês vocacional os ministros ordenados e os agentes de pastoral leigos
confirmem sua opção de vida; as crianças, os adolescentes e jovens percebam o chamado que lhes fazeis, nós vos pedimos:
4. Pela perseverança de nossos seminaristas e dos que se preparam para vida religiosa
nas diversas congregações, nós vos pedimos:
5. Para que os doentes, os enlutados e os que passam por outras provações tenham sempre a força da fé, o amparo das família e a solicitude das comunidades, nós vos pedimos:
6. ...
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai a
passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes,
como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade.
Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 427) 1. A ti meu Deus, elevoo meu coração...
P. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que nos concedestes e que agora vos

oferecemos. Acolhei-os com bondade e dai-nos a graça de permanecer fiéis no
vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, nosso
Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos bendizemos.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.

-8-

P. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento de vosso
Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na diversidade dos que
formamos esta comunidade.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.
P. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece sempre com
a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em nossa caminhada de
fé.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.
P. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada pelo(s)
padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.
P. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe e pelos
santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais admiramos
e queremos seguir a fidelidade a Vós.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.
P. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos (especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador.
P. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no
Sacrário...)
P. Disse Jesus: Meu Pai é que vos dá o verdadeiro Pão do Céu. Eis o cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo....
Anim.: Alimentados com o Pão da Vida, poderemos colocar-nos sempre mais à disposição do Senhor para aquilo a que nos chama.
A. (Nº 859) Ref. Sempre contigo, ó Senhor, eu quero
P. OREMOS. Ó Deus, a comunhão eucarística que recebemos nos traga a salvação

e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
(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 / vida e missão dos ministros ordenados nesta semana do mês vocacional / terça-feira, reunião dos padres com o Bispo no Seminário de Fátima/ neste
sábado, 10h, em Santa Maria, ordenação episcopal de Mons. Bertilo Morsh, para
auxiliar de Porto Alegre / ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: No mês vocacional, na semana dedicada ao ministério ordenado, peçamos a
Deus muitas vocações sacerdotais para toda a Igreja e incentivemos sempre os vocacionados.
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, O Senhor nos chama e nos envia!
Testemunhas do seu Reino em toda a parte, Vivendo a fé no amor e na alegria!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus onipotente vos livre de toda adversidade, derrame sobre vós sua graça, torne
vossos corações atentos à sua palavra para abraçardes o bem e a justiça do Reino. E
que vos abençoe Deus clemente e indulgente, Pai e Filho Espírito Santo. Amém.
A. Amém.
P. O amor de Deus, nosso Pai, seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça-feira, 08h30, reunião dos padres no Seminário N. Sra. de Fátima.
- Quarta-feira, 08h30, reunião dos padres da Área Pastoral de Erexim, na sede paroquial
São Pedro.
- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.
- Sábado, 10h, Crismas na igreja São Roque, sede paroquial de Itatiba do Sul; 18h, Crismas na igreja São Tiago, sede paroquial de Aratiba.
- Sábado e domingo, festa de São Roque, dos padroeiros e das capelinhas na sede paroquial de Paulo Bento.
- Domingo - 20º do Tempo Comum-C – Dia dos Pais - Vocação à vida matrimonial,
início da Semana Nacional da Família - “Amor familiar, vocação e caminho de santidade”.
Leituras da Semana:
dia 08, 2ªf, São Domingos: Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd; Mt
17,22-27; dia 09, 3ªf, Santa Teresa Benedita da Cruz: MFac.,Ez 2,8-3,4; Sl 118(119);
Mt 18,1-5.10-12-14; dia 10, 4ªf., São Lourenço: 2Cor 9,6-10; Sl 111(112); Jo 12,2426; dia 11, 5ªf, Santa Clara: Ez 12,1-12; Sl 77(78); Mt 18,21-19,1; dia 12, 6ªf, Sta.
Joana Francisca de Chantal: Iz 16,1-15.60.63 ou Ez 16,59-63; Is 12,2-4.5-6(R.1c);
Mt 19,3-12; dia 13, sáb., São Ponciano e Santo Hipólito: Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl
50(51); Mt 19,13-15; Dia 14, Dom., 20º domingo do TC-C: Jr 38,4-6.8-10; Sl 39(40);
Hb 12,1-4; Lc 12,49-53 (Não vim trazer a paz, mas a divisão).
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 20º DTC-C - 14/8/2022

- Seguir Cristo com determinação e ardor sempre renovado
- Mês Vocacional: “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Lembrando nossos pais em seu dia, bendizemos a Deus, nosso
Criador e Pai de amor. No compromisso de fidelidade a Cristo, com
a força do Espírito que Ele nos traz, cultivaremos o “amor familiar, vocação e caminho de santidade”, como diz o tema da Semana
Nacional da Família que hoje iniciamos. Assim, a família viverá e
transmitirá a Palavra de Deus com ardor missionário.
(Dia dos pais, Semana Nacional da Família / Retiro dos padres
em Veranópolis de segunda a sexta-feira / Curso de formação para
presbíteros no RS de segunda-feira ao dia 23)
1. RITOS INICIAIS
A. A. (Nº 92) Ref. /:Olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
A. (Cantando): Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ...
Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que sustentais nossas famílias com vosso amor, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que enriquecestes a vida familiar com vossa presença no Lar de Nazaré, tende
piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que realizastes vosso primeiro sinal luminoso nas bodas de Caná da Galileia,
tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência.......
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 715/J) Glória, glória, glória a Deus nas alturas./ ...
P. OREMOS. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não

podem ver; acendei em nossos corações a chama da caridade para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas,
que superam todo desejo. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 20º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 952-954).
1ª Leitura: Jr (38,4-6.8-10
Salmo: Sl 39(40)
S. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio.
A. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio.
1. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor.
2. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus
pés sobre a rocha, devolveu a firmeza a meus passos.
3. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor do Senhor. Muitos vejam,
respeitem, adorem e esperem em Deus, confiantes.
4. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém, guarda o Senhor minha vida e por mim
se desdobra em carinho. Vós me sois salvação e auxílio: vinde logo, Senhor, não
tardeis!
2ª Leitura: Hb 12,1-4
Evangelho: Lc 12,49-53
A. (Nº 734)/:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz estão elas a escutar; eu conheço,
então, minhas ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Irmãos e Irmãs, a mensagem da Palavra de Deus hoje é do Papa Francisco em
sua reflexão na oração do Anjo do Senhor deste 20º Domingo do Tempo Comum em
2019. Ele disse:
Na página do Evangelho de hoje (cf. Lc 12, 49-53), Jesus adverte os seus discípulos de que chegou o momento de tomar uma decisão: a opção pelo Evangelho não
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pode ser adiada. E para que esta chamada seja compreendida melhor, ele serve-se da
imagem do fogo que ele mesmo veio trazer à terra. Ele diz: “Eu vim lançar fogo sobre
a terra; e como gostaria que ele já se tivesse ateado!” (v. 49). Estas palavras pretendem ajudar os discípulos a abandonar toda atitude de preguiça, apatia, indiferença e
fechamento para acolher o fogo do amor de Deus, aquele amor que, como recorda São
Paulo, “foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo” (Rm 5, 5). Ele nos faz
amar a Deus e amar o próximo.
Jesus revela aos seus amigos, e também a nós, o seu desejo mais ardente: levar à
terra o fogo do amor do Pai, que acende a vida e pelo qual o ser humano é salvo. Jesus
chama-nos a espalhar este fogo no mundo, graças ao qual seremos reconhecidos como
seus verdadeiros discípulos. O fogo do amor, acendido por Cristo no mundo através do
Espírito Santo, é um fogo sem limites, é um fogo universal. É o que se verifica desde
os primeiros tempos do cristianismo: o testemunho do Evangelho difundiu-se como
um fogo benéfico, superando todas as divisões entre indivíduos, categorias sociais,
povos e nações. O testemunho do Evangelho queima, queima todas as formas de particularismo e mantém a caridade aberta a todos, com a preferência pelos mais pobres
e pelos excluídos.
A adesão ao fogo do amor que Jesus trouxe à terra envolve toda a nossa existência e requer adoração a Deus e também a disponibilidade para servir o próximo. A
primeira, adorar a Deus, significa também aprender a oração de adoração, que normalmente esquecemos. Vamos praticá-la com frequência. É por isso que convido todos
a descobrir a beleza da oração de adoração e a praticá-la com frequência. E depois a
segunda, a disponibilidade para servir os outros, como tantos que se dedicam ao serviço aos doentes, aos pobres, às pessoas com deficiência. Com a adoração a Deus e o
serviço ao próximo — juntos, adorando Deus e servindo o próximo — o Evangelho
manifesta-se verdadeiramente como o fogo que salva, que transforma o mundo a partir
da mudança do coração de cada um.
Nesta perspectiva, compreendemos também a outra afirmação de Jesus no trecho evangélico de hoje, que à primeira vista pode desconcertar: “Pensais que vim
trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas divisão” (Lc 12, 51). Ele veio para “separar
com o fogo”. Separar o quê? O bem do mal, o justo do injusto. Neste sentido ele veio
para “dividir”, para pôr em “crise” — mas de forma saudável — a vida dos seus discípulos, pondo fim às ilusões fáceis daqueles que acreditam que podem combinar vida
cristã e mundanidade, vida cristã e compromissos de todos os tipos, práticas religiosas e atitudes contra os outros. Combinar, pensam alguns, a verdadeira religiosidade
com práticas supersticiosas: muitos que se consideram cristãos vão ao adivinho ou à
adivinha para que lhes leiam as mãos! E isto é superstição, não é de Deus. Trata-se de
não viver de forma hipócrita, mas de estar disposto a pagar o preço de escolhas. Ébom
considerar-nos cristãos, mas sobretudo devemos ser cristãos em situações concretas,
testemunhando o Evangelho que é essencialmente amor a Deus e aos irmãos.
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Maria Santíssima nos ajude a deixar-nos purificar o coração com o fogo que
Jesus trouxe, a difundi-lo na nossa vida, através de escolhas decisivas e corajosas.
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei ...
Oração dos fiéis
P. A Deus que nos criou por amor e nos conduz com carinho de pai, confiantes, apresentemos nossas preces.
A. (Nº 756/M) Ó Senhor, que fazeis maravilhas, dai o dom do amor às famílias.
L. 1. Para que a Igreja proclame com firmeza e misericórdia a dignidade sagrada da
família, nós vos pedimos:
2. Para que os profetas de hoje permaneçam firmes na missão nas dificuldades, na contestação e até em perseguições, nós pedimos:
3. Para que nossas famílias cultivem a oração diária, meio indispensável para o crescimento na fé e na boa convivência, nós vos pedimos:
4. Para que a Pastoral da Juventude, a Pastoral Familiar, os movimentos leigos ajudem
os jovens que se encaminham ao matrimônio a assumir com alegria a vocação à vida
conjugal, nós vos pedimos:
5. Para que o retiro do Bispo e dos padres de nossa Diocese nesta semana lhes renove
a alegria e a força de animar as comunidades e paróquias a eles confiadas, nós vos
pedimos:
6.
P. Com nosso Papa, na exortação sobre A Alegria do Amor na Família, rezemos à Sagrada Família:
A. Jesus, Maria e José, em Vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor,
confiantes, a Vós nos consagramos.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração,
autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas.
P. Sagrada Família de Nazaré,
A. fazei que todos nos tornemos conscientes do carácter sagrado e inviolável da
família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei
a nossa súplica. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor...
P. Acolhei, ó Deus, nossos, pelas quais vos manifestamos nossa gratidão, oferecendo-vos o que nos destes e recebendo-vos em nós. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. É uma grande alegria, ó Deus, podermos proclamar vossa bondade e agradecer-Vos
porque nos reunis em vosso amor e na comunhão fraterna, percorrendo o caminho
da salvação.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor
P. Nós proclamamos nosso louvor a Vós, ó Deus, pela presença de vosso Filho que nos
enviastes para revelar vosso amor e fazer de nós vosso povo santo.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Ao celebrarmos a Paixão, Morte e Ressurreição de vosso Filho, nós vos bendizemos
pela Virgem Maria, dada por Ele como Mãe de todos nós, e pelos santos e santas,
cujo exemplo de vida nos estimula na caminhada para vós.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com
o Papa N., nosso Bispo N. e por nosso(s) padre(s) N. Que sua missão seja sempre
frutuosa, com a força de vossa graça.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Celebrando nossa fé, renovamos nossa esperança na vida eterna e recordamos nossos
falecidos (...), pelos quais pedimos sejam acolhidos junto de Vós, na glória eterna.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor.
P. Acolhei esta nossa manifestação de louvor e de gratidão, ó Deus, em nome de vosso
Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito de Comunhão da Comunhão Eucarística
P. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias
no Sacrário...)
P. Disse Jesus: eu sou o Pão vivo descido do céu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
Anim.: Ao redor da mesa do lar, a família revigora sua vida. Na mesa do altar, a comunidade se refaz.
A. (Nº 849) 1. Ó Deus da vida, ó Deus de amor...
P. OREMOS. Unidos a Cristo por esta celebração de vossa Palavra, nós vos im-

ploramos, ó Deus, que, assemelhando-nos a Ele aqui na terra, participemos da
sua glória. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
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(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 / Dia dos pais, Semana Nacional da Família / Retiro dos padres em
Veranópolis de segunda a sexta-feira / Curso de formação para presbíteros no RS de
segunda-feira ao dia 23 / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Em junho, Papa Francisco nos convidou a rezar "pelas famílias cristãs de todo
o mundo para que, com gestos concretos, vivam a gratuidade do amor e a santidade
na vida quotidiana". "A família é o lugar onde aprendemos a viver juntos, a conviver com os mais novos e os mais velhos.” Renovemos, pois, nosso amor pela nossa
família.
A. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue
nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego
e calor. E que os ﬁlhos conheçam a força que brota do amor. /:Abençoa, Senhor,
as famílias, amém! Abençoa, Senhor, a minha também!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Senhor Jesus Cristo que consagrou a vida familiar, santifique vossas famílias com
a sua presença; o Senhor Jesus Cristo, Maria e São José, modelo de todos os lares,
enriqueçam vossas famílias com seus dons; o Senhor Jesus que, em Caná da Galileia,
alegrou a vida de uma família com o seu primeiro milagre, alivie as dores e aflições
de vossas famílias e as transforme suavemente em alegria. Que abençoe a cada um de
vós e vossas famílias Deus benigno e fonte de amor, Pai e Filho Espírito Santo. Amém
A. Amém.
P. Com Maria e José, glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Semana Nacional da Família – Amor em Família, Vocação e Caminho de Santidade.
- De segunda-feira a sexta-feira, retiro dos presbíteros na Casa Recanto da Medianeira,
Veranópolis;
- De segunda-feira ao dia 23, Curso de Formação para Presbíteros do Regional Sul 3 da
CNBB no Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo.
- Sábado, 08h, Santuário de Fátima, Núcleo Diocesano da Conferência dos Religiosos
do Brasil, celebração e confraternização pelo Dia da Vocação à Vida Religiosa; das
13h30 às 17, no Centro Diocesano, encontro de lideranças missionárias da Infância
e Adolescência Missionária.
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- Domingo - 21º TC-C – Solenidade da Assunção de N. Sra - Vocação à Vida Consagrada – Festa da Assunção de N. Sra. e 103 anos de Paróquia, Catedral São José.
Leituras da Semana:
Dia 15, 2ªf: Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,18-19. 20. 21 (R/. cf. 18a); Mt 19,16-22; Dia 16,
Sto. Estêvão da Hungria: Ez 28,1-10; Cânt.: Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab
(R/. 39c); Mt 19,23-30; Dia 17, 4ªf: Ez 34,1-11; Sl 22(23),1-3a.3b-4.5.6 (R/. 1); Mt
20,1-16ª; Dia 18, 5ªf: Ez 36,23-28; Sl 50(51),12-13.14-15.18-19 (R/. Ez 36,25); Mt
22,1-14; Dia 19, 6ªf, S. João Eudes: Ez 37,1-14; Sl 106(107),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R/.
1); Mt 22,34-40; Dia 20, sáb., São Bernardo: Ez 43,1-7a; Sl 84(85),9ab-10. 11-12.
13-14 (R/. cf. 10b); Mt 23,1-12; Dia 21. Dom., 21º TC-C, ASSUNÇÃO DE NOSSA
SENHORA: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44 (45),10bc. 11 e 12ab e 16 (R/. 10b);
1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56 (Cântico de Maria).
Do Papa Francisco sobre a família
- “A aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilumina o
princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo”. (Amoris Laetitia, numeral
66, capítulo 3).
- “Uma família e uma casa são duas realidades que se reclamam mutuamente. Este
exemplo mostra que devemos insistir nos direitos da família, e não apenas nos direitos individuais. A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas
precisa ser protegida”. (Amoris Laetitia, numeral 44, capítulo 2).
- “O que é a família? Para além de seus prementes problemas e de suas necessidades
urgentes, a família é um ‘centro de amor’, onde reina a lei do respeito e da comunhão, capaz de resistir aos ataques da manipulação e da dominação dos ‘centros
de poder’ mundanos” (Mensagem ao 1º Congr. Latino-americano de Past. Familiar,
ocorrido em agosto de 2014)
- “Esta é a grande missão da família: deixar lugar a Jesus que vem, acolher Jesus na
família, na pessoa dos filhos, do marido, da esposa, dos avós… Jesus está aí. É preciso acolhê-lo ali, para que cresça espiritualmente naquela família” (Catequese da
Audiência Geral de 17/12/ 2014).
- “As famílias constituem o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas e, ao
mesmo tempo, são os ‘tijolos’ para a construção da sociedade” (Homilia na celebração do matrimônio de 20 casais na Basílica de São Pedro, em 14/10/2014).
Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
Liturgia para o 21º DTC-C - solenidade da Assunção
de Nossa Senhora – 21/8/2022

- Maria Assunta ao Céu, intercessora, modelo e esperança no caminho para Deus
- Mês Vocacional – “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20,18)
Cor litúrgica: BRANCO

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Bendizemos a Virgem Maria, Mãe da Igreja, por sua gloriosa Assunção
ao céu, onde aguarda a todos os discípulos missionários de seu Filho
Jesus, que ela deu ao mundo por obra do Espírito Santo. Louvamos a
Deus também pela vida e a missão dos religiosos e religiosas, consagrados e consagradas leigos e leigas por seu sim vocacional a exemplo de Maria. Que por seu testemunho e pela intercessão de Maria
assunta ao céu, cultivemos a esperança da vida eterna na caminhada
desta vida.
(Vocação à Vida Consagrada / Cursilho Jovem Masculino, de sexta-feira a domingo,
em Marcelino Ramos / Encontro Vocacional, sábado, no Seminário de Fátima / ...)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 871) 1. Tu és a glória de Jerusalém! Ave, Maria!/ És a alegria do Povo de
Deus! Ave, Maria!
2. Tu és a honra da humanidade! Ave, Maria!/ És ditosa por Deus escolhida! Ave,
Maria!
3. Das tuas mãos nos vieram prodígios! Ave, Maria!/ És o refúgio do Povo de Deus!
Ave, Maria!
4. O que ﬁzeste agradou ao Senhor! Ave, Maria!/ Bendita sejas por Deus poderoso!
Ave Maria!
5. Povos da terra, louvai a Maria! Ave, Maria!/ Eternamente aclamai o Seu nome!
Ave, Maria!
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito do Pai e a comunhão do Espírito Santo, nesta solenidade da Assunção de Maria ao céu, estejam
convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P.
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Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que realizastes o primeiro milagre atendendo ao pedido de Maria, tende
piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos destes Maria por mãe quando estava junto à vossa cruz, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que em Maria nos dais o modelo de fidelidade à vossa Palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/I) Ref. /:Glória a Deus nas alturas e paz na ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes à glória do céu em

corpo e alma a imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver
atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Assunção de Nossa Senhora, Paulinas-Paulus, p. 1037-1040).
1ª Leitura: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João.
Salmo: Sl 44(45)
S. À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
A. À vossa direita se encontra a Rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
1. = As filhas de reis vêm ao vosso encontro,+ e à vossa direita se encontra a Rainha
* com veste esplendente de ouro de Ofir.
2. - Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto:* “Esquecei vosso povo e a casa paterna! Que o Rei se encante com vossa beleza!* Prestai-lhe homenagem: é vosso Senhor!
3. - Entre cantos de festa e com grande alegria,* ingressam, então, no palácio real”.
2ª Leitura: 1Cor 15,20-27a
Evangelho: Lc 1,39-56
A. (Nº 736) Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Ale, ale, aleluia! Aleluia, aleluia!
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L. Maria é elevada ao céu, alegram-se os coros dos anjos.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Caríssimos irmãos e irmãs desta comunidade de __________,reunidos em assembleia litúrgica nesta solenidade da Assunção de N. Sra.
Segundo as estatísticas, no Brasil, morrem em torno de 30.000 pessoas por ano
de acidentes de trânsito. A este numero, podemos somar os mortos por assassinato,
pela fome, pela falta de condições de tratamento da saúde....
Nas mortes por estas causas, normalmente, há um sentimento de consternação
e de perplexidade. O ser humano é violentado em seu corpo, alma, mente, coração,
dignidade. Por outro lado, diante da morte por qualquer causa, uma pergunta sempre
surge: o que vem depois desta vida?
A solenidade da Assunção de Maria ao céu, que celebramos neste domingo,
nos assegura que fomos feitos para vivermos na glória eterna junto de Deus. A Assunção de Maria ao céu é uma verdade de fé, que nos dá a certeza de que a Mãe de
Jesus e Mãe da Igreja, no final de sua vida nesta terra, foi acolhida por Deus no céu
em corpo e alma, recebendo logo a glória que Deus reserva a todos. Deus “não quis
que conhecesse a corrupção do túmulo Aquela que gerou o Senhor da vida”. Por ter
sido a primeira e a que melhor serviu a Cristo, ela é também a primeira a participar da
glória da ressurreição dele. Como ela acolheu o céu em seu corpo, agora é acolhida no
céu em corpo e alma. Como esteve profundamente unida a Cristo na humilhação, no
sofrimento, na morte dolorosa, não podia deixar de participar logo após o final de sua
vida da união com Cristo ressuscitado e glorificado. Vive antecipadamente aquilo que
todos os que seguem seu Filho fielmente haverão de viver.
Como Isabel ao recebê-la em sua casa, a declarou feliz porque acreditou no que
o Senhor lhe havia dito, conforme o evangelho de hoje, nós também proclamamos
bem-aventurada Maria, nossa Mãe. Alegramo-nos com ela e como ela louvamos a
Deus porque Ele faz grandes coisas com os humildes e pobres, como ela mesma canta
no seu hino, também segundo o evangelho de hoje. Como ela, queremos ser servos
de Deus, despojados do orgulho, da vaidade, da prepotência para que a graça de Deus
possa tomar conta também de nosso coração. Livres da autossuficiência dos poderosos e dos ricos, poderemos realizar a plena doação a Deus e aos irmãos, como Maria
a viveu.
Com alegria e esperança, olhamos hoje para Maria na sua glória, identificando-a como a mulher que aparece na primeira leitura, vestida de sol, com a lua debaixo
dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça e junto dela um dragão pronto para
devorar o filho que ela daria à luz. Originalmente, sabemos, a mulher assim descrita
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era o povo de Deus, que deu à luz o Salvador, e era perseguido pelo império romano,
simbolizando todas as forças opressoras. Em Maria, encontramos refúgio e forças
contra todo tipo de mal.
A glorificação de Maria imediatamente no final de sua vida é sinal de esperança
para quem peregrina pela terra em luta com o pecado e a morte, no meio dos perigos e
dificuldades da vida. Ela “é imagem e início da Igreja que viverá a glória eterna” (LG.
68). Ela é a garantia de que o ser humano se salvará todo: também o nosso corpo ressuscitará! A Assunção de Maria é o penhor seguro de que a pessoa humana triunfará
da morte! Daí também a dignidade do corpo humano, que não pode ser desprezado,
agredido e violentado.
A todos minha saudações e bênção também em nome de Dom Adimir, nosso
Bispo diocesano.
Profissão da fé
(Sugere-se a fórmula mais extensa, a segunda na página 7 do Hinário Litúrgico)
Oração dos fiéis
P. Apresentemos nossas preces a Deus pela intercessão de Maria elevada ao céu em
corpo e alma, que em Caná da Galileia confiou a seu Filho Jesus a falta de vinho na
festa de bodas.
A. (Nº 756/U) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, como Maria, esteja sempre atenta às necessidades de todos,
especialmente dos desconsiderados pela sociedade, nós vos pedimos, ó Deus.
2. Para que o atual processo sinodal fortaleça a unidade da Igreja e renove seu ardor
missionário, nós vos pedimos, ó Deus.
3. Para que os religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, imitando Maria,
vivam sua vocação e missão no serviço ao Reino com renovado amor, nós vos pedimos, ó Deus.
4. Para que nossas famílias favoreçam o surgimento e a realização de vocações à Vida
Consagrada, nós vos pedimos, ó Deus.
5. Para que Nossa Senhora, glorificada em sua morte, nos ajude a cultivar a esperança
na ressurreição e interceda a vida eterna para todos os nossos falecidos, nós vos
pedimos, ó Deus.
6. ...
P. Concedei-nos, ó Deus, viver a fidelidade de Maria Santíssima e chegar à glória
eterna, que ela, rainha do céu e da terra, já alcançou. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 452) 1. O nosso Deus com amor...
P. Suba até vós, ó Deus, o nosso louvor, e, pela intercessão da Virgem Maria,

elevada ao céu, acendei em nossos corações o desejo de chegar até vós. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Ó Deus, nosso Pai de bondade, Senhor do tempo e da história, nós vos bendizemos
porque nos destes vosso Filho Jesus, Luz das nações, nascido da Virgem Maria, por
obra do Espírito Santo, para ser o nosso Salvador.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro!
P. Nós vos bendizemos pelas maravilhas que realizais e porque manifestais vossa
misericórdia na sucessão do tempo e das gerações e olhando para a humildade e a
fidelidade de vossa serva, a Virgem Maria, a elevastes à glória do céu e a tornastes
consolo e esperança para vosso povo ainda peregrino para vossa casa.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro!
P. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora
no mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, nosso(s) padre(s)
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das
comunidades.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro!
P. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria, com São José,
seu esposo, e os santos como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que
seu testemunho de fidelidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro!
P. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado entre
nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, benfeitores de
nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). Que eles vivam
para sempre na vossa glória.
A. Nós vos louvamos e bendizemos, ó Deus vivo e verdadeiro!
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso Filho,
nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos como
ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as hóstias sobre o altar).
P. Jesus glorificado continua conosco e se dá a nós como alimento de nossa caminhada
para a casa do Pai. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
Anim.: Com a força do Pão da Vida, podemos percorrer o mesmo caminho da Virgem
Maria e chegar à felicidade eterna junto dela.
A. (Nº 905) 1. Minh’alma dá glórias ao Senhor. ...
P. OREMOS. Ó Deus, que nos instruístes com vossa Palavra e nos alimentastes

e com a Sagrada Comunhão Eucarística, concedei-nos, pela intercessão da
Virgem Maria elevada ao céu, chegar à glória da ressurreição. Por Cristo,
nosso Senhor.

A. Amém.
(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 / vida e missão dos religiosos nesta terceira semana do mês
vocacional / Cursilho Jovem Masculino, de sexta-feira a domingo, em Marcelino
Ramos / Encontro Vocacional, sábado próximo, no Seminário de Fátima / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Maria serviu Jesus em sua casa, esteve com Ele no anúncio da Boa Nova e
junto de sua cruz. Que ela nos ajude a sermos verdadeiros discípulos missionários
de seu Filho.
A. (Nº 883) Ref. Mostra-nos Jesus, ó Mãe do puro amor! Mostra-nos teu Filho, o
Cristo, Senhor!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, vos enriqueça com sua bênção.
A. Amém.
P. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida.
A. Amém.
P. E vós, que vos reunistes hoje para celebrar sua solenidade, possais colher a alegria
espiritual e o prêmio eterno.
A. Amém.
P. Abençoe-vos o Deus uno e trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
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P. A exemplo de Maria glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação para coordenações paroquiais do Setor de Animação Bíblico-catequético, no Centro Diocesano.
- Terça-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Entre Rios do Sul.
- de Sexta-feira a domingo, Cursilho Jovem Masculino, em Marcelino Ramos; visita
do provincial dos Dominicanos à Diocese.
- Sábado, das 09h às 15h, no Seminário de Fátima, encontro vocacional; das 13h30
às 18h, preparação ao casamento na sala de reuniões da sede paroquial de Barão de
Cotegipe; 17h, Crismas na igreja Santo Antonio, sede paroquial de Jacutinga.
- Domingo, 22º do TC-C – Dia da Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no
mundo – Dia Nacional do e da Catequista - das 09h às 16h, encontro de formação
de agentes da Pastoral da Pessoa Idosa em São Valentim, incluindo as paróquias de
Benjamin Constant do Sul e Erval Grande.
Leituras da Semana:
Dia 22, 2ªf, Nossa Senhora Rainha: Is 9,1-6; Sl 112(113); Lc 1,26-38; Dia 23, 3ªf, Santa Rosa de Lima, Padroeira da América Latina: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148,1-2.11-13a.
13c-14(R. cf. 12a.13a); Mt 13,44-46; Dia 24, 4ªf, São Bartolomeu: Ap 21,9b-14;
Sl 144(145); Jo 1,45-51; Dia 25, 5ªf, São Luis de França e São José de Calazans:
1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24,42-51; Dia 26, 6ªf: 1Cort 1,17-25; Sl 32(33); Mt
25,1-13; Dia 27, Sáb., Santa Mônica: 1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 25,14-30; Dia
28, Domingo,22º do TC-C: Eclo 3,19-21.30-31; Sl 67(68); Hb 12,18-19.22-24a;
Lc 14,1.7-14;(Lição de humildade).
"Vocação, chamado a realizar o sonho de Deus”
Quando falamos de “vocação”, não se trata apenas de escolher esta ou aquela forma de vida, votar a própria existência a um determinado ministério ou seguir o encanto
do carisma duma família religiosa, dum movimento ou duma comunidade eclesial; mas
trata-se sobretudo de realizar o sonho de Deus, o grande desígnio da fraternidade que
Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai “que todos sejam um só” (Jo 17, 21). (Papa
Francisco, mensagem para o 59º Dia Mundial de Oração pelas vocações, 08/5/2022)
Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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Celebração da Palavra de Deus
22º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 28/8/2022

- Na humildade e gratuidade, servir a todos, condição para participar do banquete da vida eterna
- Mês Vocacional – “Cristo vive! Somos suas testemunhas” – “Eu vi o Senhor” (Jo 20.18)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Com facilidade se dá importância às aparências, se busca privilégios e distinções, bem ao contrário do jeito de ser de Cristo e
do que Ele ensinou. Ele se fez servo de todos e nos ensina a viver
com modéstia e humildade, amando a todos, especialmente os
que nada possuem, porque o Pai nos amou primeiro. Peçamos-lhe que nos mantenha simples e o louvemos pela vocação dos
leigos e leigas na Igreja e no mundo, especialmente pelos e pelas
catequistas lembrados neste último domingo do mês vocacional.
(Vocação do Leigo e da Leiga na Igreja e no mundo / Dia Nacional do e da Catequista / 2ª etapa da Assembleia Geral da CNBB, de forma presencial, de segunda-feira a sexta-feira, em Aparecida /Dom Adimir em curso para novos Bispos, em
Roma, de terça-feira ao dia 11 / 7º Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, quinta-feira / Cursilho Jovem Feminino de sexta-feira a domingo em Marcelino Ramos /
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito de Deus 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. ...
P./S. (Nº 687) Senhor, Servo de Deus que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós
P./S. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P./S . Senhor, Filho de Deus que vos tornastes obediente, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
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P. Deus Criador e Pai...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! Glória, glória ...
P. OREMOS. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos cora-

ções o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 22º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 958-960).
1ª Leitura: Eclo 3,19-21.30-31
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
Salmo: Sl 67(68)
S. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
A. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre.
S.1. - Os justos se alegram na presença do Senhor,* rejubilam satisfeitos e exultam
de alegria! - Cantai a Deus, a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome!* O seu
nome é Senhor: exultai diante dele.
2. - Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor:* é assim o nosso Deus em sua santa
habitação. - É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados,* quem liberta
os prisioneiros e os sacia com fartura.
3. - Derramastes lá do alto uma chuva generosa,* e vossa terra, vossa herança, já
cansada, renovastes; - e ali vosso rebanho encontrou sua morada;* com carinho
preparastes essa terra para o pobre.
2ª Leitura: Hb 12,18-19.22-24a
Evangelho: Lc 14,1.7-14
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de manso e humilde coração!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Saúdo com carinho a vocês que participam da assembleia litúrgica dominical
nesta comunidade de ________________________,
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Estamos em ano de eleições para Presidente da República, Governadores estaduais e membros do Legislativo estadual e federal. Uma das normas para alguém
ser candidato é a da chamada “ficha limpa”, aprovada por Projeto de Lei de Iniciativa Popular. Por esta Lei, para ser candidato a algum cargo eletivo, a pessoa não pode
ter processos na justiça. Deve ter um comportamento ético. Mas é também condição
para todo eleitor, todo o cidadão. Todos devemos ser ficha limpa. E isto significa
não só não vender o voto, não ter fraudado o bem público, mas também não fazer
alianças espúrias ou trair princípios fundamentais de cidadania.
Qual seria a ficha para se ter parte no Reino de Deus, no banquete da vida eterna?
Certamente os requisitos mencionados acima. Segundo a Palavra de Deus
deste último domingo do mês vocacional, dedicado aos leigos e leigas na Igreja e no
mundo e aos e às catequistas, aqui no Brasil, acentua a necessidade de cultivarmos
algumas virtudes bem opostas à mentalidade de hoje, se quisermos encontrar graça
diante de Deus e fazer parte de seu reino: a mansidão e a humildade, a modéstia e
a gratuidade, no espírito da solidariedade. Precisamos ser pequenos e desapegados.
A primeira leitura adverte que para o orgulhoso não há remédio, uma vez que
nele está um vírus maligno. Só os mansos e humildes reconhecem a bondade e a
grandeza de Deus e o louvam dignamente. Jesus até um dia agradeceu a Deus Pai
porque revela seus mistérios aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Não é
que os impeça de conhecê-los. É que os sábios e entendidos, por se julgarem autossuficientes, estão fechados ao amor de Deus.
No evangelho, Jesus está na casa de um fariseu que o convidou para a refeição. Todos o observam. Os que estavam à mesa e os que estavam logo fora da porta,
os pobres, aleijados, maltrapilhos. Cenário semelhante ao de nossos dias: poucos
desfrutando de mesa farta e a maioria passando necessidade. Jesus também observa
a todos eles. Sem rodeios, fala aos convidados e a quem o convidou.
Aos convidados denuncia a disputa pelos melhores lugares, contando uma
parábola. Numa festa, não se deve ocupar logo o primeiro lugar. Pode ser que esteja
reservado e o dono da festa lhe peça para ocupar outra mesa. Ocupando o último o
lugar, pode acontecer o contrário, que o dono convide a passar mais para cima, para
mais perto de quem é festejado.
A quem o convidou para a refeição, Jesus diz que, para uma festa, não se deve convidar os que estão bem de vida, que poderão retribuir o convite. Mas convidar os pobres, os
que não têm condições de devolver a festa. A recompensa virá na ressurreição dos justos.
Na lógica do Reino, diferente da deste mundo, o que conta é a humildade, a
gratuidade, a solidariedade; o que vale não é a ciência, a fama, a riqueza, mas a humildade e a grandeza do coração, possíveis para o letrado e para o analfabeto.
Dom Adimir, nosso Bispo, e eu enviamos a vocês nossa saudação e nossa
bênção, com votos de frutuosa semana.
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!...
Oração dos fiéis
P. Elevemos nossas preces a Deus que acolhe quem é humilde, ama a todos e confia
unicamente n’Ele,
A. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos!
1. Para que a Igreja proclame a vossa Palavra com a força do serviço humilde e da
doação sem medida a todos, especialmente aos mais pobres, nós vos pedimos:
2. Para que o dia de oração pelo cuidado com a Criação, quinta-feira, nos ajude a
assumir atitudes permanentes em favor do meio ambiente, nós vos pedimos:
3. Para que os leigos e leigas com ministérios e serviços nas comunidades testemunhem espírito de humildade e acolhimento, nós vos pedimos:
4. Pelos Bispos do Brasil na segunda etapa da Assembleia Geral da CNBB, de forma
presencial, nesta semana, nós vos pedimos:
5. Para que nossa sociedade, com os vossos ensinamentos, cresça na honestidade, na justiça social, na correta administração dos bens em benefício de todos, nós vos pedimos:
6. ...
P. Na prece comum ao Senhor da Messe, rezemos:
A. Ó Deus de bondade, nós Vos agradecemos pela diversidade de vocações para
servir vosso povo. Dai-nos muitos outros sacerdotes, religiosos e religiosas e
multiplicai as vocações leigas que vivem o Evangelho nas relações familiares
e sociais. Que a ação de cada leigo e cada leiga seja animadora da Igreja, das
comunidades cristãs e do serviço aos outros. Que todos eles, fiéis aos vossos
mandamentos, vivam o amor e Vos sirvam em cada irmão e irmã. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 455) 1.Ofertar nossa vida queremos...
P. Ó Deus, o louvor que vos apresentamos nos traga sempre a graça da sal-

vação, e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Realmente, além de ser nosso dever, é uma grande graça cantar vossos louvores,
ó Deus, fonte da vida, pelos bens e dons que sempre nos concedeis.
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A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos louvamos pela vida nova que nos destes, ó Deus, em vosso Filho Jesus
Cristo, Servo e Pastor que nos conduz pelo caminho da esperança.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos bendizemos, ó Pai Criador, porque nos dais a proteção da Virgem Maria
e dos santos e santas que nos deixaram o testemunho de fidelidade e perseverança
na fé.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Nós vos agradecemos pela alegria de sermos membros da Igreja, guiada pelo nosso Papa N. , com o Bispo N. e pelo(s) padre(s) N. em nossa Paróquia.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Recordamos com gratidão o bem realizado em nossa comunidade pelos nossos
falecidos (....), pelos quais também vos pedimos a luz e a paz junto de todos os
vossos eleitos.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e
concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso
Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
P. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Senhor
Jesus nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
P. Cristo declarou que é a luz do mundo; quem o segue não anda nas trevas, mas terá
a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira ao pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno/a....
Anim.: Para cada um de nós realizar sua missão, precisa da luz da Palavra e do
sustento do Pão da vida. Revigorados pela mesa eucarística, podemos seguir pelo
caminho estreito do Reino até o banquete celeste.
A. (Nº 483) 1. Cristo, quero ser instrumento de tua paz ...
P. OREMOS. Restaurados pela vossa Palavra e pela Comunhão Eucarística,

nós vos pedimos, ó Deus, que estes dons do vosso amor fortifiquem os nossos corações e nos levem a vos servir em nossos irmãos e irmãs. 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 / vida e missão dos leigos e leigas na Igreja e no mundo / Catequistas em seu dia / 2ª etapa da Assembleia Geral da CNBB, de forma
presencial, de segunda-feira a sexta-feira, em Aparecida, SP / Dom Adimir em
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curso para novos Bispos, em Roma / 7º Dia de Oração pelo Cuidado da Criação,
quinta-feira / Cursilho Jovem Feminino de sexta-feira a domingo em Marcelino
Ramos /
....)
4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Com modéstia e simplicidade, nos habilitamos para o banquete do Reino
eterno, que Cristo, Senhor do Reino, nos promete.
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 o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda
as suas bênçãos.
A. Amém.
P. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu
amor.
A. Amém.
P. E assim, com o coração cheio de esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna.
A. Amém.
P. Abençoe-vos Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- De segunda a sexta-feira, segunda etapa da Assembleia Geral da CNBB de forma
presencial, em Aparecida, SP.
- Terça-feira, Dom Adimir, viagem a Roma para curso para novos bispos até o dia
11.
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama em Carlos Gomes.
- Quinta-feira, 7º Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação.
- De sexta-feira a domingo, Cursilho Jovem Feminino, em Marcelino Ramos.
- Sábado, das 09h às 16h, encontro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa
Idosa em Campinas do Sul, incluindo as paróquias de Entre Rios, Jacutinga e
Paulo Bento.
- Domingo - 23ºdo DTC-C – Dia de oração pelas vocações e da partilha; dia de
orações pela Pátria.
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Leituras da Semana:
Dia 29, 2ªf, Martírio de São João Batista: Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29; Dia 30,
3ªf: 1Cor 2,10b-16; Sl 144(145); Lc 4,31-37; Dia 31, 4ªf: 1Cor 3,1-9; Sl 32(33);
Lc 4,38-44; Dia 1º, 5ªf, 1Cor 3,18-23; Sl 23(24); Lc 5,1-11; Dia 02, 6ªf: 1Cor
4,1-5; Sl 36(37); Lc 5,33-39; Dia 03, Sáb., São Gregório Magno: 1Cor 4,6b-15;
Sl 144(145); Lc 6,1-5; Dia 04, Dom., 23º do TC-C.: Sb 9,13-18; Sl 89(90); Fm
9b-10.12-17; Lc 14,25-33; (condições para ser discípulo).
Mês da Bíblia 2022
– O “Mês da Bíblia” é uma atividade da Igreja Católica no Brasil, iniciada em 1971,
e pretende ser um tempo privilegiado para aprofundar o estudo de um livro ou uma temática
bíblica. O tema do Mês da Bíblia deste ano de 2022 é o livro de Josué e o lema: “O Senhor
Deus está contigo onde quer que andes” (Js 1.9). Foram escolhidos pela Comissão Pastoral
de Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e
por outras instituições bíblicas, entre elas, o Serviço de Animação Bíblica (SAB/Paulinas),
O motivo principal para a escolha do Livro de Josué é a comemoração dos 200
anos da “Independência do Brasil” (1822). Desse modo, desejamos que, ao estudar a
entrada do povo hebreu na Terra Prometida e a distribuição da terra entre as tribos, conforme narra o Livro de Josué, possamos também refletir sobre a importância da terra em
nossa história e alimentar a esperança de perceber em toda a trajetória do povo brasileiro a presença benevolente de Deus, que conduz a história (subsídio do Mês da Bíblia,
Paualinas, Introdução, p. 5).
Todos os anos, nos quadros do Mês da Bíblia, alternam-se livros do Antigo e do Novo
Testamento. O objetivo é proporcionar a mais ampla educação bíblica possível (Subsídio
da CNBB, apresentação, p. 5). Nossa proposta é ajudar a encontrar esperanças na leitura
do Livro de Josué. Descobrir como é essencial na vida de toda pessoa ter onde pôr os pés e
dizer: “esta é a minha casa...” Terra, trabalho e teto: eis os 3 Ts do Papa Francisco. Nos seus
oito anos de pontificado, ele realizou, sistematicamente, quatro encontros mundiais com
lideranças dos movimentos populares, 2014, 2015, 2016, 2017. O advento da pandemia da
Covid-19 impossibilitou os encontros presenciais, mas não impediu, ainda, que, tão esperados e plenos de significado, acontecessem de forma virtual. O Papa Francisco dialogou,
viu de perto as diferentes faces do sofrimento, ouviu testemunhas e vitimas de um sistema
econômico que cresce e se impõe de modo especulativo. Tudo vira mercadoria. O Papa conheceu as alegrias e tristezas de milhares de famílias entregues à própria sorte. Grupos humanos que perambulam pelo mundo à procura de terra, casa e trabalho, como bem elucidou
no primeiro encontro com as lideranças do movimentos populares (idem, introdução, p. 7).
Acesse o site da Diocese de Erexim:
http:/www.diocesedeerexim.org.br
Visite a Livraria Diocesana, Av. Sete de Setembro, 1251
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sabemos — é o principal antídoto contra a pobreza, tanto material como espiritual,
assim como também para o problema do inverno demográfico ou da maternidade
e paternidade irresponsável. Estas duas coisas devem ser salientadas. O inverno
demográfico é um assunto sério. Aqui na Itália é um assunto sério em comparação
com outros países da Europa. Não pode ser deixado de lado, é um assunto sério! E
a irresponsabilidade diante da maternidade e da paternidade é outro tema sério que
se deve considerar para ajudar a evitar que isso aconteça.
A família torna-se um vínculo de perfeição e um bem relacional, quanto mais
permite que a sua própria natureza floresça, quer por si só quer com a ajuda de outras
pessoas e instituições, incluindo as governamentais. Políticas sociais, económicas
e culturais “amigas da família” devem ser promovidas em todos os países. Elas
incluem, por exemplo, políticas que permitem harmonizar a família e o trabalho;
políticas fiscais que reconhecem as dificuldades familiares e apoiam as funções
educativas das famílias através da adoção de instrumentos apropriados de equidade
fiscal; políticas que acolhem a vida; serviços sociais, psicológicos e de saúde que se
concentram no apoio às relações de casal e parentais.
Uma sociedade “amiga da família” é possível. Pois a sociedade nasce e evolui
com a família. Nem tudo é contratual, nem tudo pode ser imposto por comando. Na
realidade, quando uma civilização desarraiga da sua terra a árvore do dom como
gratuidade , o seu declínio torna-se inevitável. Pois bem, a família é a principal
plantadora da árvore da gratuidade. A relacionalidade praticada na família não
assenta no eixo da conveniência nem do interesse, mas do ser, que se preserva até
quando as relações são danificadas. Gostaria de salientar este aspeto da gratuidade,
pois não se pensa muito nele; é muito importante incluí-lo na reflexão sobre a
família. Gratuidade na família: o dom, oferecer e receber o dom gratuitamente.
Creio que existem certas condições para redescobrir a beleza da família. A
primeira é remover dos olhos da mente a “catarata” das ideologias que nos impedem
de ver a realidade. É a pedagogia do mestre interior — a de Sócrates e Santo
Agostinho — e não aquela que simplesmente procura consenso. A segunda condição
é a redescoberta da correspondência entre o matrimónio natural e o matrimónio
sacramental. Com efeito, a separação entre os dois acaba, por um lado, por levar
as pessoas a pensar na sacramentalidade como algo acrescentado, extrínseco, e por
outro corre-se o risco de abandonar a instituição da família à tirania do artificial. A
terceira condição é, como recorda a Amoris laetitia , a consciência de que a graça do
sacramento do matrimónio — que é o sacramento “social” por excelência — cura
e eleva toda a sociedade humana e é um fermento de fraternidade. «Toda a vida
do casal conjugal, toda a rede de relações que tecerão entre si, com os seus filhos
e com o mundo, será imbuída e reforçada pela graça do sacramento que brota do
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mistério da Encarnação e da Páscoa, em que Deus manifestou todo o seu amor pela
humanidade e se uniu intimamente a ela» (n. 74).
Caros amigos, enquanto vos confio estas reflexões, asseguro-vos mais uma
vez a minha gratidão, o meu apreço pelas atividades desta Pontifícia Academia e
também a minha oração por vós e pelas vossas famílias. Abençoo todos vós de
coração. E também vós, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!

“O abuso sexual de crianças ofende a vida
em seu florescimento”

Discurso do Papa
Francisco aos Membros da
Pontifícia comissão para a
Tutela dos Menores
Sexta-feira, 29 de abril
de 2022
Queridos irmãos e
irmãs, bom dia! Bem-vindos!
Sinto-me feliz por vos
dar as boas-vindas após a conclusão da vossa assembleia plenária. Agradeço ao
Cardeal O’Malley as suas palavras de introdução; e agradeço a todos vós a vossa
dedicação ao trabalho de proteção das crianças, tanto na vossa vida profissional
como no serviço aos fiéis. Os menores e as pessoas vulneráveis estão hoje mais
seguras na Igreja graças também do vosso empenho. Muito obrigado, deveras. E
gostaria de agradecer ao “grande teimoso” desta causa que é o Cardeal O’Malley,
que vai em frente contra tudo, mas que a levou adiante. Obrigado, obrigado!
É um serviço que lhe foi confiado e que precisa de ser desempenhado com
cuidado. Precisa da atenção contínua da Comissão, para que a Igreja não seja apenas
lugar seguro para os menores e lugar de cura, mas seja plenamente confiável para
promover os seus direitos em todo o mundo. De facto, infelizmente não faltam
situações em que a dignidade das crianças é ameaçada, e isto deveria ser uma
preocupação para todos os fiéis e todas as pessoas de boa vontade.
Por vezes, a realidade do abuso e o seu impacto devastador e permanente
na vida das crianças parece sobrecarregar os esforços daqueles que procuram
responder com amor e compreensão. O caminho para a cura é longo, é difícil, requer
uma esperança bem fundamentada, esperança naquele que foi para a cruz e para
além da cruz. Jesus ressuscitado carregou, e carrega para sempre, as cicatrizes da
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sua crucificação no seu corpo glorificado. Estas chagas dizem-nos que Deus nos
salva não “saltando” os nossos sofrimentos, mas através dos nossos sofrimentos,
transformando-os com o poder do seu amor. O poder curativo do Espírito de Deus
não nos engana; a promessa de nova vida de Deus não nos falta. Só precisamos de ter
fé em Jesus ressuscitado e colocar nossa vida nas feridas do seu corpo ressuscitado.
O abuso, em todas as suas formas, é inaceitável. O abuso sexual de crianças é
particularmente grave, pois ofende a vida enquanto está a florescer naquele momento.
Em vez de florescer, a pessoa abusada é ferida, por vezes de forma indelével. Recebi
recentemente uma carta de um pai, cujo filho foi abusado e, por isso, não conseguiu
sair do seu quarto durante muitos anos, carregando as consequências do abuso, até
na família, diariamente. As pessoas abusadas por vezes sentem-se aprisionadas
entre a vida e a morte . Estas são realidades que não podemos eliminar, por muito
dolorosas que sejam.
O testemunho dos sobreviventes representa uma ferida aberta no corpo de
Cristo que é a Igreja. Exorto-vos a trabalhar diligente e corajosamente para tornar
estas feridas conhecidas, para procurar aqueles que delas sofrem e reconhecer nestas
pessoas o testemunho do nosso Salvador sofredor. Pois a Igreja conhece o Senhor
Ressuscitado na medida em que o segue como Servo sofredor. Este é o caminho para
todos nós: bispos, superiores religiosos, sacerdotes, diáconos, pessoas consagradas,
catequistas, fiéis leigos. Cada membro da Igreja, de acordo com o seu estado, é
chamado a assumir a responsabilidade de prevenir abusos e de trabalhar pela justiça
e pela cura.
Agora gostaria de dizer uma palavra sobre o vosso futuro. Com a Constituição
Apostólica Praedicate Evangelium — o Cardeal mencionou-a — estabeleci
formalmente a Comissão como parte da Cúria Romana, no âmbito do Dicastério
para a Doutrina da Fé (cf. n. 78). Talvez algumas pessoas possam pensar que esta
colocação possa pôr em risco a vossa liberdade de pensamento e ação, ou talvez
até diminuir a importância das questões das quais vos ocupeis. Não é esta a minha
intenção nem a minha expetativa. E convido-vos a permanecer vigilantes para que
isto não aconteça.
A Comissão para a Tutela dos Menores foi instituída no Dicastério que se
ocupa dos abusos sexuais por parte dos membros do clero. Ao mesmo tempo, fiz
distinção entre a vossa direção e os vossos funcionários, e continuareis a relacionarvos diretamente comigo através do vosso Presidente Delegado. Está [colocada]
ali, porque não se poderia ter uma “comissão satélite” que se deslocasse sem estar
ligada ao organograma. Está lá, mas com um presidente próprio nomeado pelo Papa.
Desejo que proponhais os melhores métodos para a Igreja proteger os menores e as
pessoas vulneráveis e que ajudeis os sobreviventes a sarar, tendo em conta que a
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justiça e a prevenção são complementares. De facto, o vosso serviço proporciona
uma visão proativa e prospetiva das melhores práticas e procedimentos que podem
ser implementados em toda a Igreja.
Foram lançadas sementes importantes a este respeito, de muitos quadrantes,
mas há ainda muito a fazer. A Constituição Apostólica marca um novo começo.
[Coloca-se] no organograma da Cúria naquele Dicastério, mas sois independentes,
com um presidente nomeado pelo Papa. Independentes. É vossa tarefa expandir o
alcance desta missão de modo a que a tutela e o cuidado de pessoas abusadas se
tornem a norma em todas os âmbitos da vida da Igreja. A vossa estreita colaboração
com o Dicastério para a Doutrina da Fé e com outros Dicastérios deve enriquecer
o vosso trabalho e ele, por sua vez, deve enriquecer o da Cúria e das Igrejas locais.
O modo como isto pode ser feito da forma mais eficaz deixo-o à Comissão e ao
Dicastério, aos Dicastérios. Trabalhando em conjunto, eles dão expressão concreta
ao dever da Igreja de proteger quantos se encontram sob a sua responsabilidade. Tal
dever baseia-se na conceção da pessoa humana na sua dignidade intrínseca, com
especial atenção para com os mais vulneráveis. O compromisso a nível da Igreja
universal e das Igrejas particulares implementa o plano de proteção, cura e justiça,
de acordo com as suas respetivas competências.
As sementes que foram lançadas estão a começar a dar bons frutos. A
incidência de abusos contra menores por parte do clero tem mostrado um declínio
durante vários anos nas partes do mundo onde existem dados e recursos fiáveis.
Anualmente, gostaria que me preparásseis um relatório sobre as iniciativas da
Igreja para proteger os menores e os adultos vulneráveis. Isto pode ser difícil no
início, mas peço-vos que comeceis por onde é necessário para podermos fornecer
um relatório fiável sobre o que acontece e o que precisa de mudar, para que as
autoridades competentes possam agir. Tal relatório será um fator de transparência e
responsabilidade e — espero — dará uma indicação clara do nosso progresso neste
compromisso. Se não houver progresso, os fiéis continuarão a perder a confiança
nos seus pastores, tornando cada vez mais difícil a proclamação e o testemunho do
Evangelho.
Contudo, existem também necessidades mais imediatas que a Comissão pode
ajudar a resolver, especialmente para o bem-estar e cuidado pastoral das pessoas
que foram abusadas. Segui com interesse as formas como a Comissão, desde a
sua criação, tem providenciado lugares para ouvir e reunir-se com as vítimas e
sobreviventes. Fostes de grande ajuda na minha missão pastoral para aqueles que
vieram até mim com as suas dolorosas experiências. É por isso que vos exorto a
ajudar as Conferências episcopais — e isto é muito importante: ajudar e supervisionar
no diálogo com as Conferências episcopais — a criar centros especiais onde as
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pessoas que sofreram abusos e os seus familiares possam encontrar acolhimento e
escuta atenta e ser acompanhadas num caminho de cura e justiça, como indicado
no Motu Proprio Vos estis lux mundi (cf. art. 2). Este compromisso será também
uma expressão da natureza sinodal da Igreja, da comunhão, da subsidiariedade. Não
vos esqueçais da reunião que tivemos há quase três anos com os Presidentes das
Conferências episcopais. Eles devem constituir comissões e todos os meios para
levar a cabo os processos de cuidado das pessoas abusadas, com todos os métodos de
que dispõem, e também para os abusadores, como os punir. E deveis supervisionar
isto. Por favor, recomendo-vos.
Prezados irmãos e irmãs, agradeço-vos de coração todo o trabalho que
realizastes. Rezo por vós e peço-vos que oreis por mim, pois este trabalho não é
fácil. Obrigado! Deus continue a derramar as suas bênçãos sobre vós. Deus vos
abençoe, obrigado!

Discurso do Papa Francisco aos Membros
da Federação das Associações Familiares
Católicas na Europa

Sala Clementina, sextafeira, 10 de junho de 2022
Queridos irmãos e
irmãs, bom dia, bem-vindos!
Agradeço ao Presidente
a sua saudação e introdução.
Este encontro é jubilar: festejais
25 anos, e é bom celebrar e
dar graças. Infelizmente neste
período a Europa, e diria de modo especial as famílias na Europa, estão a viver um
momento que para muitas é trágico e para todas é dramático por causa da guerra na Ucrânia.
Associo-me à sua declaração: «Mães e pais, independentemente da nacionalidade, não
querem a guerra. A família é a escola da paz» (Conselho da Presidência FAFCE , 6 de
maio de 2022). As famílias e as redes de famílias estiveram e estão na vanguarda do
acolhimento de refugiados, especialmente na Lituânia, Polónia e Hungria.
No vosso compromisso diário pelas famílias, desempenhais um serviço duplo:
levais a sua voz às instituições europeias e trabalhais para formar redes de famílias
em toda a Europa. Esta missão está em plena consonância com o caminho sinodal
que estamos a viver, para fazer com que a Igreja se torne mais família de famílias.
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Agradeço-vos o seminário que organizastes em colaboração com o Dicastério
para os Leigos, a Família e a Vida, centrado no testemunho da beleza da família.
Antecipando por alguns dias o Encontro Mundial das Famílias, chama a atenção
para a falta de nascimentos na Europa e especialmente na Itália. Mas este inverno
demográfico é sério: por favor, estai atentos! É muito grave! Existe uma ligação
muito estreita entre esta pobreza generativa e o sentido da beleza da família: «O
testemunho da dignidade social do matrimónio tornar-se-á persuasivo precisamente
por esta via, o caminho do testemunho que atrai» (Catequese , 29 de abril de 2015).
Renovando a exortação que vos dirigi há cinco anos (1 de junho de 2017),
encorajo-vos a continuar o vosso trabalho para fomentar o nascimento e a consolidação
das redes de famílias . Este é um serviço valioso, porque há necessidade de lugares,
reuniões, comunidades onde casais e famílias se sintam acolhidos, acompanhados,
nunca sozinhos. É urgente que as Igrejas locais, na Europa e não só, se abram à ação
dos leigos e das famílias que acompanham famílias.
Vivemos — isto é claro — não apenas uma época de mudanças, mas uma
mudança de época. O vosso trabalho tem lugar nesta mudança, o que por vezes
pode causar o risco de desânimo. Mas, com a graça de Deus, somos chamados a
trabalhar com esperança e confiança, em comunhão efetiva com a Igreja. A este
respeito, exemplos recentes são o Memorandum de entendimento assinado no ano
passado pela vossa Federação [disse: Fundação] com o Conselho das Conferências
Episcopais da Europa e para cooperação com a Comissão das Conferências
Episcopais da União Europeia, em cujos gabinetes, em Bruxelas, se encontra o
vosso secretariado geral.
Os desafios são grandes e estão interligados. Por exemplo, «não se pode
falar de desenvolvimento sustentável sem solidariedade entre as gerações» (Enc.
Laudato si’ , 159), e esta solidariedade pressupõe um equilíbrio; mas é precisamente
este equilíbrio que falta hoje na nossa Europa. Uma Europa que envelhece, que não
é generativa é uma Europa que não se pode dar ao luxo de falar de sustentabilidade
e que tem cada vez mais dificuldade em ser solidária. Por conseguinte, salientais
frequentemente que as políticas familiares não devem ser vistas como instrumentos
do poder do Estado, mas que se baseiam principalmente no interesse das próprias
famílias. Os Estados têm a tarefa de eliminar os obstáculos à generatividade das
famílias e de reconhecer que a família é um bem comum a ser recompensado, com
consequências positivas naturais para todos.
Além disso, como nos lembra uma vossa recente Resolução, «ter filhos
nunca deve ser considerado uma falta de responsabilidade para com a criação ou
os seus recursos naturais. O conceito de “cunho ecológico” não pode ser aplicado
às crianças, uma vez que elas são um recurso indispensável para o futuro. Em vez
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disso, o consumismo e o individualismo devem ser abordados, considerando as
famílias como o melhor exemplo de otimização de recursos» (FAFCE , Families for
Sustainable and Integral Development , 26 de outubro de 2021).
Falemos agora do flagelo da pornografia , que agora se espalha por toda
a parte através da Internet: deve ser denunciada como um ataque permanente à
dignidade de homens e mulheres. Não se trata apenas de proteger as crianças —
uma tarefa urgente para as autoridades e para todos nós — mas também de declarar
a pornografia como uma ameaça para a saúde pública. «Seria uma grave ilusão
pensar que uma sociedade onde o consumo desmedido do sexo na rede se difunde
entre os adultos é depois capaz de proteger de maneira eficaz os menores» (Discurso
aos participantes no Congresso “Child Dignity in the Digital World ”, 6 de outubro
de 2017). As redes de famílias, em cooperação com escolas e comunidades locais,
são cruciais para prevenir, e para combater este flagelo, curar as feridas dos que se
encontram no vórtice da dependência.
A dignidade do homem e da mulher está também ameaçada pela prática
desumana e cada vez mais generalizada do “útero de aluguer ”, em que as mulheres,
quase sempre pobres, são exploradas, e as crianças são tratadas como mercadorias.
A vossa Federação também tem a responsabilidade de dar testemunho de
unidade e de trabalhar por uma paz , por uma grande paz, por uma paz neste
momento da história em que, infelizmente, existem muitas ameaças e devemos
concentrar-nos no que une e não no que divide. A este respeito, estou-vos grato
porque nos últimos cinco anos a vossa Federação acolheu dez novas organizações
familiares e quatro novos países europeus, incluindo a Ucrânia.
Por fim — e este é talvez o desafio que está por detrás de todos os outros
— a pandemia pôs em evidência outra pandemia mais escondida, da qual pouco
se fala: a pandemia da solidão . Se muitas famílias se redescobriram como Igrejas
domésticas, é também verdade que demasiadas famílias experimentaram a solidão,
e a sua relação com os Sacramentos tornou-se muitas vezes meramente virtual. As
redes de famílias são um antídoto para a solidão. De facto, pela própria natureza,
são chamadas a não deixar ninguém para trás, em comunhão com os pastores e as
Igrejas locais.
«O amor recíproco entre o homem e a mulher representa um reflexo do amor
absoluto e infalível com o qual Deus ama o ser humano, destinado a ser fecundo e a
realizar-se na obra comum da ordem social e do cuidado da criação» (Discurso aos
Participantes na Sessão Plenária da Pontifícia Academia das Ciências Sociais , 29
de abril de 2022). Por conseguinte, a família fundada no matrimónio está no centro.
É a primeira célula das nossas comunidades e deve ser reconhecida como tal, na sua
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função generativa , única e irrenunciável. Não por ser uma entidade ideal e perfeita,
não! Não por ser um modelo ideológico, não. Mas porque representa o lugar natural
das primeiras relações e da geração: «Quando a família acolhe e sai ao encontro
dos outros, especialmente dos pobres e abandonados, é «símbolo, testemunho,
participação da maternidade da Igreja» (Exortação Apostólica Amoris laetitia , 324).
Prezados irmãos e irmãs, ide em frente no vosso serviço! Fazei de modo que
a organização seja inteiramente para o serviço, o mais “leve” possível e pronta a
responder às exigências do Evangelho. O Senhor vos abençoe e Nossa Senhora vos
proteja. Abençoo todos vós de coração, todos vós, e peço-vos que, por favor, rezeis
por mim.
Obrigado!

Discurso do Papa Francisco aos Participantes no
Congresso: "Linhas de Desenvolvimento do Pacto
Educativo Global"

Átrio da Sala Paulo VI, quartafeira, 1° de junho de 2022
Dou
as
minhas
boasvindas aos distintos Reitores,
Professores e participantes no
Congresso internacional “Linhas de
desenvolvimento do Pacto educativo
global”. Agradeço ao Cardeal Versaldi
as suas palavras de apresentação. É um final com a “orquestra completa”, porque
agora os Dicastérios serão fundidos. Obrigado, obrigado por este final com a
orquestra completa!
Estou feliz que a proposta lançada em 2019 de um Pacto Educativo Global
chame a atenção de muitas partes, e que também as universidades colaborem.
Fazem-no através de estudos aprofundados sobre vários temas, como a dignidade
da pessoa e os direitos humanos, a fraternidade e a cooperação, a tecnologia
e a ecologia integral, a paz e a cidadania, as culturas e as religiões. Este vosso
Congresso representa um momento de avaliação do trabalho realizado até agora
e de planificação do desenvolvimento do Pacto Educativo para os próximos anos.
Deve progredir e seguir em frente, não permanecer fechado!
Recentemente encontrei-me com os Reitores das Universidades do Lácio.
Com eles recordei que nestes tempos devemos aprender com os jovens estudantes
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das nossas universidades a viver a crise e a superá-la juntos.1 Isto é importante para
mim. Devemos aprender e ajudar os outros a fim de que aprendam a viver as crises,
porque as crises são uma oportunidade para crescer. As crises devem ser geridas e
devemos evitar que elas se transformem em conflito. As crises impelem-nos para
cima, fazem-nos crescer; o conflito fecha-nos, é uma alternativa, uma alternativa
sem solução. Educar para a crise: isto é muito importante. Desta forma, ela — a
crise — pode tornar-se um kairós , um momento oportuno que leva a empreender
novos caminhos.
Um modelo emblemático do modo de enfrentar a crise é-nos oferecido pela
figura mitológica de Eneias que, no meio das chamas da cidade que ardia, carrega
às costas o idoso pai Anquises e leva pela mão o jovem filho Ascânio, conduzindo
ambos à salvação. Isto é bom: “... et sublato patre montem petivi” [«cessi, et sublato
montem genitore petivi» (Eneida, ii , 804)]. É assim que se supera uma crise!
Eneias não se salva sozinho, mas com o pai, que representa a sua história, e com o
filho, que é o seu futuro. E assim prossegue.
Esta figura pode ser significativa para a missão dos educadores, que são
chamados a preservar o passado — o pai às costas — e a acompanhar os jovens
rumo ao futuro. Permite-nos recordar também alguns princípios fundamentais do
pacto educativo global.
Antes de mais, a centralidade da pessoa . Deixando Troia, Eneias não leva
consigo nenhum bem, nada — a não ser os ídolos Penates — mas apenas o pai e o
filho. As raízes e o futuro, as promessas. Isto lembra-nos que em qualquer processo
educativo é sempre necessário colocar no centro as pessoas e visar o essencial, tudo
o resto é secundário. Sem nunca deixar para trás as raízes e a esperança do futuro!
Outro elemento fundamental é investir as melhores energias com criatividade
e responsabilidade . O idoso Anquises representa a tradição, que deve ser respeitada
e preservada. Lembro-me do que Gustav Mahler dizia sobre a tradição: “A tradição
é a garantia do futuro”, não uma peça de museu. Ascânio representa o amanhã que
deve ser garantido; Eneias é aquele que age como “ponte”, assegurando a passagem
e a relação entre as gerações. Com efeito, a educação está sempre enraizada no
passado, mas não para se deter ali: visa «um projeto a longo prazo»,2 onde o antigo
e o novo se fundem na composição de um novo humanismo. E contra isto, há a
moda — em todos os séculos, mas neste século vejo-a como um perigo na vida da
Igreja — que em vez beber das raízes para ir em frente — aquele sentido das bonitas
tradições — há um “retrocedismo”, não “para baixo e para cima”, mas para trás.
Este “retrocedismo” que nos faz seita, que nos fecha, que nos tira os horizontes:
denominam-se guardiães de tradições, mas de tradições mortas. A verdadeira
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tradição católica, cristã e humana é aquela que o teólogo [São Vicente de Lérins] —
século v — descrevia como um crescimento contínuo, ou seja, ao longo da história a
tradição cresce, vai em frente: “ut annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur
aetate ”. A verdadeira tradição é esta, que se leva em frente com os filhos.
Também não se pode ignorar que é fundamental educar para o serviço .
Anquises e Ascânio, além de representar a tradição e o futuro, são também símbolos
dos segmentos frágeis da sociedade que devem ser defendidos, rejeitando a tentação
de descartar, de marginalizar. A cultura do descarte quer levar-nos a acreditar que
quando algo deixa de funcionar bem, devemos abandoná-lo e mudá-lo. É assim que
se faz com os bens de consumo, e infelizmente isto tornou-se uma mentalidade e
acabamos por fazer o mesmo com as pessoas. Por exemplo, se um casamento já
não funciona, basta mudá-lo; se uma amizade deixa de funcionar, é eliminada; se
um idoso já não é autónomo, descarta-se... Ao contrário, fragilidade é sinónimo
de preciosidade: os idosos e os jovens são como vasos delicados a conservar com
cuidado. Ambos são frágeis!
Caros amigos, neste nosso tempo, em que a tecnicidade e o consumismo
tendem a tornar-nos utilizadores e consumidores, a crise pode tornar-se momento
propício para evangelizar de novo o sentido do homem, da vida, do mundo; para
recuperar a centralidade da pessoa como a criatura que, em Cristo, é imagem e
semelhança do Criador. Esta é a grande verdade da qual somos portadores e que
temos o dever de testemunhar e transmitir também nas nossas instituições de ensino.
«Não podemos silenciar às novas gerações as verdades que dão sentido à vida».3
Faz parte da verdade. Silenciar as verdades sobre Deus por respeito a quem não crê,
seria, no campo da educação, como queimar livros por respeito a quem não pensa,
cancelar obras de arte por respeito a quem não vê, ou a música por respeito a quem
não ouve. Obrigado!
Obrigado pelo vosso trabalho ao serviço da educação, que é também a
contribuição específica que ofereceis ao processo sinodal da Igreja. Avançai nesta
linha do passado rumo ao futuro, de crescimento contínuo. Crianças e idosos, todos
em frente. E cuidado com o “retrocedismo”, que é a moda de hoje, que nos faz crer
que voltar atrás preserva o humanismo. Encorajo-vos a avançar e acompanho-vos
com a minha bênção. E, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado!
1 Discurso aos Reitores das Universidades do Lácio (16 de maio de 2022).
2 Mensagem para o lançamento do Pacto Educativo Global (12 de setembro de 2019).
3 Discurso no encontro do Pacto Educativo Global “Religiões e Educação” (5 de
outubro de 2021).
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