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

Átrio da Sala Paulo VI, quarta-feira, 1° de junho de 2022
Dou as minhas boas-vin-

das aos distintos Reitores, Pro-
fessores e participantes no Con-
gresso internacional “Linhas de 
desenvolvimento do Pacto edu-
cativo global”. Agradeço ao Car-
deal Versaldi as suas palavras de 
apresentação. É um final com a 
“orquestra completa”, porque 
agora os Dicastérios serão fundi-
dos. 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. Fa-
zem-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 ecolo-
gia integral, a paz e a cidadania, as culturas e as religiões. Este vosso Congresso re-
presenta 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 
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 subla-
to montem genitore petivi» (Eneida,  ii , 804)]. É assim que se supera uma crise! 
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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 cha-
mados 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 anti-
go 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: de-
nominam-se guardiães de tradições, mas de tradições mortas. A verdadeira 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 . An-
quises 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 pre-
ciosidade: os idosos e os jovens são como vasos delicados a conservar com cuidado. 
Ambos são frágeis!
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Celebração da Palavra de Deus
23º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 04.9.2022

 - Condições para a perseverança no seguimento de Cristo: renúncias e disponibilidade total
 - Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
 - Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
  Cor litúrgica: VERDE                   Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                    www.diocesedeerexim.org.br
   

Com a luz e os ensinamentos da Bíblia, em cujo mês esta-
mos, encontramos a sabedoria verdadeira, a do Espírito Santo, pela 
qual podemos conhecer e viver os desígnios de Deus no seguimento 
radical de Cristo. Nesta disposição, celebramos nossa fé rezando 
pelas vocações, pela nossa Pátria nesta semana a ela dedicada no 
bicentenário da Independência e pelas nossas necessidades. 

(Dia de oração pelas vocações e pela Pátria no bicentená-
rio da Independência – Grito dos Excluídos/ dia da partilha / festa da natividade 
de N. Sra., quinta-feira; / Mês da Bíblia – Livro de Josué; “O Senhor teu Deus está 
contigo por onde quer que andes” [Js 1,9]).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 811) 1. Me chamaste para caminhar na vida ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos enriquece de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

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

Pedido de perdão
P. ...
- Senhor, que nos pedis desapego total para vos seguir, tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que nos indicais a cruz como condição para o vosso seguimento, tende 

piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós.  
- Senhor, que caminhais à nossa frente na fidelidade ao Pai e na doação aos irmãos, 

tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós. 



- 6 -

P. Deu Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém. 

Hino de louvor
(Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ....
P. OREMOS. Ó Deus, pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como 

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

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 23º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 961-963).

1ª Leitura: Sb 9,13-18
L. Leitura do Livro da Sabedoria. 

Salmo: Sl 89(90) 
S. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. 
A. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. 
S.1. - Vós fazeis voltar ao pó todo mortal,* quando dizeis: “Voltai ao pó, filhos de 

Adão!” - Pois mil anos para vós são como ontem,* qual vigília de uma noite que 
passou.

2. - Eles passam como o sono da manhã,* são iguais à erva verde pelos campos: - De 
manhã ela floresce vicejante,* mas à tarde é cortada e logo seca.

3. - Ensinai-nos a contar os nossos dias,* e dai ao nosso coração sabedoria! - Senhor, 
voltai-vos! Até quando tardareis?* Tende piedade e compaixão de vossos servos!

4. Saciai-nos de manhã com vosso amor,* e exultaremos de alegria todo o dia! Que 
a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza!* Tornai fe-
cundo, ó Senhor, o nosso trabalho.

2ª Leitura: Fm 9b-10.12-17
L. Leitura da Carta de São Paulo a Filêmon.
Caríssimo: Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo 

Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na 
prisão, Onésimo. Eu o estou mandando de volta a ti. Ele é como se fosse o meu 
próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante 
para cuidar de mim nesta prisão, que eu devo ao evangelho. Mas, eu não quis 
fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas 
espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas 
de volta para sempre, já não como escravo, mas, muito mais do que isso, como 
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um irmão querido, muitíssimo querido para mim quanto mais ele o for para ti, 
tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em 
comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. - Palavra do 
Senhor. 

A. Graças a Deus.

Evangelho: Lc 14,25-33
A. (Nº 750) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Fazei brilhar vosso semblante ao vosso servo e ensinai-me vossas leis e manda-

mentos!
A. Aleluia... 

Mensagem da Palavra de Deus
Assim como por instinto lutamos pela sobrevivência, buscamos a posse de 

bens, de retorno naquilo que empreendemos. A qualquer sugestão de atividade ou 
de aplicação de algum recurso, a pergunta natural e espontânea é: e quanto ganho 
com isto?

Mas há circunstâncias em que salvar a vida força abrir mão de bens e dinhei-
ro. Em caso de doença grave, pela falta de uma política eficaz de prevenção e tra-
tamento de saúde e pelo elevado custo dos remédios e dos serviços clínicos, muita 
gente acaba tendo que se desfazer de eletrodomésticos, do carro e até da casa. Em 
relação aos assaltos, a orientação é de não reagir e entregar o que o assaltante exige. 
E porque ele sabe desta orientação, pelos esquemas de receptação e pela impunidade 
reinante, os assaltos são sempre mais frequentes e ousados.

Mas nestes casos a pessoa abre mão dos bens não por escolha, mas por coa-
ção, na necessidade imperiosa de tentar sobreviver. 

No evangelho deste domingo, Jesus propõe o desprendimento livre dos laços 
familiares, dos bens e da própria vida e carregar a cruz como condições indispensá-
veis para alguém ser seu discípulo. 

O texto registra que o seguiam grandes multidões. Talvez muitos não tivessem 
plena consciência e clareza do que significava acompanhar Jesus. Talvez o seguis-
sem em vista de algum benefício imediato. Ele se volta para todos e adverte: Quem 
vem a mim e não se desapega de seus familiares e da própria vida; quem não carrega 
a sua cruz e não caminha atrás de mim; quem não renunciar a tudo o que tem, não 
pode ser meu discípulo. 

Em outras palavras, tudo deve ser colocado em segundo plano para se poder 
ser discípulo de Cristo. A vida nele é o bem maior, pelo qual vale a pena sacrificar 
tudo o mais. Em relação a pequenas escolhas, no dia a dia, procede-se assim tam-
bém. É como a história da criança que enfiou a mão no pode das balas. Encheu a 
mão o mais que pôde. Mas aí a mão não passava mais pelo gargalo. Para não perder 
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as balas, não abria a mão, mas também não conseguia saboreá-las e começou a cho-
rar. A avó, sempre previdente, correu ao quarto, abriu a caixa de bombons que guar-
dava para alguma surpresa aos netos e mostrou para a criança. Ela imediatamente 
largou as balas para apanhar bombons. Ou como a adolescente que tinha paixão por 
música e canto. Sonhava cantar num coral. A mãe a levou ao maestro que indicou 
o dia de uma reunião para a seleção de novos membros do coral que dirigia. No dia 
marcado, apresentou as condições para cantar no grupo. Uma delas era cuidar da 
voz, das cordas vocais, da garganta. Para isto, nada de gelados e de coisas muito 
quentes. A candidata a coralista não vivia sem sorvetes. Mas a partir daquele dia, 
largou mão dos gelados. Sua mãe contava admirada a todas as amigas que o que ela 
não conseguira por tanto tempo, o maestro havia conseguido numa exposição rápida 
e incisiva. 

Para abraçar a cruz de Cristo é necessário desfazer-nos de muitas coisas. E 
devemos fazê-lo com toda prudência e todo realismo possíveis. Por isso Jesus, no 
evangelho deste domingo, se refere a quem quer iniciar uma construção: deve cal-
cular com todo realismo possível se tem o suficiente para chegar ao fim. Refere-se 
também a quem quer empreender uma guerra: deve examinar com toda prudência 
se tem como vencer. Seguir a Cristo não pode ser decisão de um momento de entu-
siasmo passageiro. Deve ser decisão amadurecida e definitiva.

A vocês, participantes desta celebração, abraço e bênção de minha parte e de 
Dom Adimir Antonio Mazali.

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano
 
Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu ...

Oração dos fiéis
P. A Deus que deseja a salvação de todos e cheguem ao conhecimento da verdade, 

apresentemos nossas preces. 
A. Em vosso amor, atendei-nos, ó Senhor.
L. 1. Para que a Igreja, continuamente revigorada por vossa graça, ofereça ao povo 

brasileiro a luz de vossa Palavra para a construção de uma sociedade justa e soli-
dária, nós vos pedimos:

2. Para que o nosso povo, nesta Semana da Pátria e na comemoração dos 200 anos 
de Independência, confirme sua vocação de Terra da Santa Cruz e da vida nova 
que dela brota, nós vos pedimos:

3. Para que os governantes e os que concorrem a cargos eletivos, guiados pelos prin-
cípios da justiça, lutem unicamente pelo bem comum, com especial atenção aos 
excluídos, nós vos pedimos:
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4. Para perseveramos no seguimento radical de vosso Filho Jesus Cristo na comuni-
dade de seus discípulos missionários, nós vos pedimos:

5. Para promovermos a cultura da vida, na qual este dom sagrado que nos concedeis 
seja sempre preservado, 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 469) 1. Tanta vida para oferecer, tantos ,,,
P. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta ofe-

renda render-vos a devida homenagem, e fazei que nossa participação nesta 
celebração litúrgica da vossa Palavra reforce entre nós os laços da amizade. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. A Vós, ó Deus de misericórdia, apresentamos nosso louvor porque sois o Criador 

de todas as coisas, nos fizestes à vossa imagem e semelhança e quereis que todos 
Vos conheçam na verdade e vos sirvam na santidade.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor. (pode ser cantado.... )
D. Vós nos concedeis bendizer-vos, mesmo que não preciseis de louvores. Mas, se 

nada acrescentam à vossa grandeza, por eles manifestamos nossa gratidão filial e 
nosso desejo de sermos fiéis à vossa Palavra Salvadora.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Caminhando na esperança em vossa Igreja, vos louvamos pelo nosso Papa N. e 

por nosso Administrador Apostólico José., por nosso(s) padre(s) e por todos os mi-
nistros de nossas comunidades. Concedei-lhes sempre vossa graça em sua missão.

A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Somos gratos a Vós porque nos dais a Virgem Maria e os santos e santas como 

nossos intercessores e modelos de fidelidade ao vosso amor. 
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A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Nós vos somos agradecidos pelos membros de nossa comunidade já falecidos, entre 

eles NN, pelos quais pedimos a recompensa eterna prometida aos que Vos são fiéis.
A. Nós vos damos hoje e sempre toda glória e louvor.
D. Acolhei nossa louvação, ó Deus, e conservai-nos sempre no vosso amor e no 

vosso serviço. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (ministro/a busca as hóstias no sacrário e coloca no altar...) Com a luz e a força 

do Espírito Santo, rezemos como Jesus nos ensinou – Pai nosso...
D. Cristo nos garantiu que Ele é o Pão descido do Céu e quem dele se alimenta tem 

a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno....
A. (Nº 494) 1. Na comunhão recebemos do Pai ...
P. OREMOS. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da 

vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, 
viver com ele para sempre. 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 / Vocações / Dia da Pátria e do Grito dos Excluídos, 
quarta-feira / valorização da Bíblia neste mês dedicado a ela no Brasil / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos - Compromisso)
Anim.: O lema do Mês da Bíblia nos garante que Deus anda sempre conosco. Por 

sua Palavra, entenderemos melhor o caminho que Cristo nos convida a percorrer 
com perseverança e fidelidade. 

Ref. /:Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir, Nos teus mares eu quero 
navegar!:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos guie com sua Palavra para viverdes em seu amor e perseverardes em 

seu caminho. E que vos abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho 
e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. Deus vos sustente na fidelidade à sua Palavra; ide em paz e o Senhor vos acom-

panhe.  
A. Graças a Deus.
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 Lembretes: 
- Terça-feira, 19h30, reunião da Área Pastoral de Severiano de Almeida, em Seve-

riano de Almeida.
- Quarta-feira – Dia da Pátria – Grito dos Excluídos.
- Quinta-feira – Natividade de Nossa Senhora. 
- Sábado – Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
- Domingo - 24º do TC-C.

Leituras da Semana: 
Dia 05, 2ªf:1Cor 5,1-8; Sl 5; Lc 6,6-11; Dia 06, 3ªf: 1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-

19; Dia 07, 4ªf: 1Cor 7,25-31; Sl 44(45); Lc 6,20-26; Dia 08, 5ªf, Natividade de 
N. Sra.: Mq 5,1-4 ou Rm 8,28-30; Sl 70(71); Mt 1,-16, ou, mais breve (Mt 1,18-
23); Dia 09, 6ªf, São Pedro Claver: !Cor 9,16-19.22b-27; Sl 83(84); Lc 6,39-42; 
Dia 10, sáb.: 1Cor 10,14-22; Sl 115(116); Lc 6,43-49); Dia 11, dom.: Ex 32,7-
11.13-14; Sl 50(51); 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32, ou, mais breve: Lc 15,1-10 (Filho 
pródigo);       24º DTC-C

Natureza e importância do Dízimo
Na Bíblia o dízimo é a décima parte dos bens que cada família produzia 

e que era ofertada a Deus em sinal de gratidão. Cada família entregava aos sa-
cerdotes dez por cento dos produtos da terra para a manutenção do templo e dos 
serviços religiosos (cf. Ne 10,38-39; Tb 1,8; Ml 3,10).

Há questões básicas que pressupõe o dízimo: fé, gratidão, generosidade, 
senso de corresponsabilidade, consciência da dimensão econômica da evangeli-
zação… Por isso a CNBB assim define o dízimo: “é uma contribuição sistemática 
e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume, corresponsa-
velmente, sua sustentação e a da Igreja. Ele pressupõe pessoas evangelizadas e 
comprometidas com a evangelização” (CNBB, Doc. 106, N.6)

Sim, o dízimo para a Igreja é um gesto de gratidão a Deus por tantos be-
nefícios recebidos. A devolução do dízimo nasce do coração sensível.  É um ato 
de amor a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de corresponsabilidade pela 
evangelização, pois esta tem uma dimensão econômica. (Dom Antonio de Assis 
Ribeiro, Bispo Auxiliar de Belém do Pará)

No site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

este folheto de missa dominical, notícias diversas, artigos, documentos,          
informativo diocesano semanal e informativos semanais de diversas paróquias. 

Na livraria diocesana – bíblias, livros de formação, objetos religiosos,               
devocionários e outros subsídios.
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Celebração da Palavra de Deus
24º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 11.9.2022

 - A misericórdia do Pai que busca quem se afasta e espera quem decide retornar 
 - Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
 - Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
   Cor litúrgica:  VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  
O Mês da Bíblia nos recorda que Deus está conosco onde quer 

que andemos. Quando lhe somos infiéis, desviando-nos de seu 
caminho, Ele vem ao nosso encontro para dar-nos o abraço da 
misericórdia e do perdão. Na experiência dessa ternura divina, 
manifestemos nossa gratidão a Ele e o compromisso de perdoar-
mos sempre e a todos.

 (... mês da Bíblia - / curso de formação permanente para os padres 
– pastoral presbiteral / Exaltação da Santa Cruz – 35ª Romaria ao 
Santuário de N. Sra. da Santa Cruz / Semana Farroupilha...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 856) 1. Eis que venho com amor e alegria! ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo,
A. Amém.
P. Que a alegria, a paz e o perdão de Deus, nosso Pai, que nos acolhe em sua casa 

por meio de seu Filho Jesus, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

A vida na liturgia
P. ...

Pedido de perdão
P. ...
P/S. (Nº 678) Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade de 

nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade 

de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém. 
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Hino de louvor
A. (Nº 715/D) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz .....
P. OREMOS. Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e, 

para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo 
coração. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 24º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 964-968).

1ª Leitura: Ex 32,7-11.13-14
L. Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: “Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo, 

que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes pres-
crevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração 
diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: ‘Estes são os teus deuses, Israel, 
que te fizeram sair do Egito!’” E o Senhor disse ainda a Moisés: “Vejo que este é 
um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os 
extermine. Mas de ti farei uma grande nação”. Moisés, porém, suplicava ao Senhor 
seu Deus, dizendo: “Por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, 
que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Lembra-te de teus servos 
Abraão, Isaac e Israel, com os quais te comprometeste, por juramento, dizendo: 
‘Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu; e toda esta 
terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sem-
pre’”. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. - Palavra 
do Senhor. 

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50(51)
A. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. 
A. Vou agora levantar-me, volto à casa do meu Pai. 
S. 1. - Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, purifi-

cai-me! - Lavai-me todo inteiro do pecado,* e apagai completamente a minha culpa!
2. - Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido. - Ó 

Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo Espírito!
3. - Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* e minha boca anunciará vosso louvor! - 

Meu sacrifício é minha alma penitente,* não desprezeis um coração arrependido!

2ª Leitura: 1Tm 1,12-17
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Evangelho: Lc 15,1-32
A. (Nº 740) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos sua Palavra, a Palavra da 

reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Em nossa região e no País todo, nós católicos viveremos diversas romarias maria-

nas nos próximos dias. Três dioceses do Estado, Erechim, Rio Grande e Cruz Alta, terão 
a Romaria de Fátima no dia 09 de outubro. Passo Fundo viverá a Romaria a Na. Sra. 
Aparecida. Em Belém do Pará, acontecerá a Romaria do Círio de Na. Sra. de Nazaré. Dia 
12, haverá a romaria a Na. Sra. Aparecida no Santuário Nacional do mesmo nome. Em 
Marcelino Ramos, no final deste mês, será realizada a Romaria interestadual da Salette. 

Uma característica das romarias é a penitência, a busca da graça de Deus, com a ce-
lebração do sacramento do perdão, da misericórdia divina. Pelas mãos de Maria, chamada 
de reconciliadora dos pecadores na devoção saletina, muitos experimentam o abraço mi-
sericordioso de Deus Pai e retornam para suas famílias e sua comunidade com renovada 
disposição de vida fraterna e capacidade de perdoar, para superar situações de conflito. 

Desta forma, os romeiros fazem a experiência do filho pródigo do evangelho deste 
segundo domingo do mês da Bíblia. Ele é chamado de pródigo porque foi mão aberta, 
ou seja, esbanjador da parte dos bens que exigiu de seu pai e sair de casa. Quando gas-
tou tudo, ficou também sem os companheiros de festa. Na penúria, procurou trabalho e 
acabou numa granja cuidando de porcos. Nesta precariedade, deu-se conta de que até os 
empregados de seu pai tinham melhor condição do que ele. Decidiu retornar ao pai, reco-
nhecer seu erro e pedir que o tratasse como empregado. Sua surpresa foi grande porque 
o pai o recebeu com festa e lhe devolveu a condição de filho. Com isto, o pai enfrentou 
o desagrado do filho mais velho, que não aceitou o retorno do irmão. 

Neste pai, está a figura de Deus, que é misericordioso com todos. Quem a ele de-
cide retornar encontrará acolhimento. 

Este procedimento misericordioso de Deus aparece também em outras duas pará-
bolas do evangelho deste domingo, a do pastor que procura a ovelha extraviada e a da 
mulher que não descansa enquanto não encontra a moeda perdida. 

A misericórdia de Deus aparece também na primeira leitura, na qual Deus se in-
digna com seu povo que fez um bezerro de metal e o adorou, rompendo a aliança assu-
mida no monte Sinai. Por intercessão de Moisés, invocando os patriarcas, Deus dá uma 
nova oportunidade ao seu povo. 

O procedimento misericordioso de Deus aparece ainda na segunda leitura, na qual 
São Paulo louva a Deus porque encontrou confiança em Cristo. Proclama que Cristo veio 
para salvar os pecadores, dos quais se considera o primeiro. 
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Não importa a falta cometida. Havendo disposição de voltar, Deus acolhe sem-
pre.

Cabe-nos testemunhar esta misericórdia, que não significa conivência com a 
injustiça. Perdoados, devemos perdoar e seguir novo caminho, como São Paulo. Po-
deremos encontrar reservas como o filho pródigo, mas não sejamos nós quem não 
acredita na mudança dos que pecaram.

Abraço e bênção a todos, também de Dom Adimir.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano

Profissão da fé

Oração dos fiéis
P. Com a confiança de Moisés, façamos nossa intercessão a Deus, rico em misericór-

dia, por nossas necessidades e pelas de nossos irmãos e irmãs.
A. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
L. 1. Para a Igreja anuncie e testemunhe a todos a vossa misericórdia, confortando os 

que se encontram abatidos e sem esperança, nós vos pedimos:
2. Para que, na experiência de vossa misericórdia para conosco, vivamos o espírito de 

perdão na família, na comunidade e nos relacionamentos sociais, nós vos pedimos:
3. Para cultivarmos a cultura da misericórdia, para superação da intolerância, dos 

preconceitos, das indiferenças e da hostilidade, nós vos pedimos:
4. Para que os ministros do perdão, padres e bispos, acolham com alegria e façam 

sentir vosso abraço paterno de reconciliação a quem os procura, nós vos pedimos:
5. Para iluminarmos a nossa vida, a família e a sociedade com a luz transformadora 

da vossa Palavra, nós vos pedimos:
6. Para que a Semana Farroupilha favoreça o apreço pela história e promova o cultivo 

das tradições autênticas, nós vos pedimos:
7. ...
P. Nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, pela misericórdia que nos reconcilia 

convosco e com irmãos e irmãs. Concedei-nos a graça de vivê-la entre nós para a 
construção de uma sociedade pacífica e fraterna. Por Cristo nosso Senhor.

A. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 172) 1. Muito alegre eu te pedi o que era meu....
P. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e acolhei com bondade as oferendas 

dos vossos servos e servas para que aproveite à salvação de todos o que cada um 
oferece em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus, Pai e Criador, Senhor da História, nosso hino 

de gratidão pelos dons que nos concede em seu Filho Jesus que Ele enviou para 
ser nosso Salvador. 

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Santo e Senhor!
D. Nossa gratidão a Deus porque seu Filho Jesus deu sua vida para nos salvar. Por 

sua vitoriosa ressurreição e gloriosa ascensão, nos abriu o caminho para a vida 
eterna.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Santo e Senhor!
D. Bendigamos a Deus por ter enviado o Espírito Santo para sustentar a Igreja em 

sua missão. Nela, lembramos nosso Papa N., nosso ----  N., nosso(s) padre(s) N. e 
todos os animadores das comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Santo e Senhor!
D. Nosso louvor a Deus pela intercessão e testemunho da Virgem Maria, de São José 

e de todos os santos e santas que nos precederam no caminho da santidade.
A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Santo e Senhor!
D. Nosso reconhecimento a Deus também por todos os membros de nossas famílias 

e de nossa comunidade já falecidos pelo bem realizado entre nós. Que Ele lhes 
conceda a recompensa prometida aos que são fiéis à sua Palavra

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Santo e Senhor!
D. Ó Deus, sede favorável a este nosso louvor que vos apresentamos, nesta liturgia 

dominical, reunidos em vosso Filho Jesus Cristo que vive convosco na unidade do 
Espírito Santo.

A. Amém.

Rito de Comunhão Eucarística
A. (Nº 494) 1. Na comunhão recebemos do Pai o corpo ...
P. OREMOS. Ó Deus, que esta celebração litúrgica renove todo o nosso ser, 

para que não sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vos-
so amor. 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 / estudiosos e professores de Sagrada Escritura / perseverança 
de nossos seminaristas/ Romaria a N. Sra. da Santa Cruz, quarta-feira...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos – Compromisso)
Anim.: Numa sociedade conflitiva, com estímulos à violência, somos chamados a 

cultivar sempre relações pacíficas e fraternas. 
A. (Nº 855) Ref. /:Misericordiosos / misericordiosos / misericordiosos como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Iluminados e aquecidos pelo Sol da Justiça, possais percorrer caminhos de re-

tidão: que vossos gestos sejam de paz, vossas relações sejam de solidariedade, 
vossas palavras sejam de misericórdia e perdão. E que vos abençoe e acompanhe 
sempre Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos a alegria e a paz desta celebração eucarística; ide em paz e o Senhor 

vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Lembretes: 
- Segunda-feira, aniversário de ordenação episcopal de Dom Cleocir Bonetti (2021).
- Segunda e terça-feira, curso de formação para os padres a cargo da Past. Presbite-

ral, no Seminário de Fátima.
- Terça-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação com os coordenadores paro-

quiais da Cáritas, no Centro Diocesano; 19h30, reunião da Área Past. de Getúlio 
Vargas em Capo-Erê.

- Quarta-feira – Exaltação da Santa Cruz – 35ª Romaria ao Santuário de N. Sra. da 
Santa Cruz, Lajeado Paca.

- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na igreja S. Cristó-
vão, Erechim.

- Domingo - 25º DTC-C - 10h, Crismas na igreja N. Sra. das Dores, sede paroquial 
de Capo Êre. 

Leituras da Semana:
Dia 12, 2ªf, Santíssimo Nome de Maria: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40); Lc 7,1-10; 

Dia 13, 3ªf, São João  Crisóstomo: 1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 99(100); Lc 7,11-
17; Dia 14, 4ªf, Exaltação da Santa Cruz: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77(78); 
Fl 2,6-11; Jo 3,13-17: Dia 15, 5ªf, N. Sra. das Dores: Hb 5,7-9; Sl 30(31); Jo 
19,25-27 ou Lc 2,33-35: Dia 16, 6ªf, São Cornélio e São Cipriano: 1Cor 15,12-
20; Sl 16(17); Lc 8,1-3: Dia 17, sáb., S. Roberto Belarmino e Sta. Hildegarda de 
Bingen:1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15; Dia 18, dom.: Am 8,4-7; Sl 
112(113); 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13 ou mais breve Lc 16,10-13 (Parábola do Admi-
nistrador); 25º DTC-C
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Celebração da Palavra de Deus
25º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 18.9.2022

 - Servir a Deus e aos irmãos com justiça e honestidade, usando os bens para fazer o bem 
 - Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
 - Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
   Cor litúrgica:  VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  

Louvamos a Deus que nos confiou dons e bens a serem co-
locados a serviço dos irmãos e irmãs, especialmente dos mais ne-
cessitados. Servindo a Ele e não ao dinheiro, no amor e na justiça, 
poderemos rezar e celebrar nossa fé com coerência e ajudar a 
construir uma sociedade de paz e de fraternidade.

(... Mês da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus 
está contigo onde quer que andes” (Js 1.9) / Comemoração da 
aparição de N. Sra. da Salette, segunda-feira / 87ª Romaria In-
terestadual de N. Sra. da Salette, Marcelino Ramos, sábado e domingo – “Salette, 
Mãe e Mestra da Reconciliação” / ...).

1. RITOS INICIAIS
(Nº 339) Aclamemos nosso Deus, é o Senhor, é o bom .......
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança que sempre nos enriquece e renova com seus dons, em nossa 

fé, pela ação do Espírito Santo, em seu Filho Jesus Cristo, esteja convosco. 
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

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

Pedido de perdão
P. ... 
- Senhor, que quereis a salvação de todos, com o conhecimento pleno da verdade, 

tende piedade de nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que em tudo realizastes unicamente a vontade do Pai, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que nos pedis a justiça e a misericórdia com todos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém.
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Hino de louvor
A. (Nº 716/H) 1.  Glória a Deus nos altos céus, paz na ...
P. OREMOS. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, 

fazei que, observando o vossa mandamento, consigamos chegar um dia à 
vida eterna. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
 (Lecionário Dominical, 25º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 970-973).

1ª Leitura: Am 8,4-7

Salmo: Sl 112(113)
S. Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
A. Louvai o Senhor, que eleva os pobres!
S. 1. - Louvai, louvai, ó servos do Senhor,* louvai, louvai o nome do Senhor! - Ben-

dito seja o nome do Senhor,* agora e por toda a eternidade!
2. - O Senhor está acima das nações,* sua glória vai além dos altos céus. = Quem 

pode comparar-se ao nosso Deus, + ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono * 
e se inclina para olhar o céu e a terra?

3. - Levanta da poeira o indigente * e do lixo ele retira o pobrezinho, - para fazê-lo 
assentar-se com os nobres,* assentar-se com nobres do seu povo. 

2ª Leitura: 1Tm 2,1-8

Evangelho: Lc 16,1-13
A. (Nº 729) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor; para que sua pobreza nos, assim, 

enriquecesse. 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Há algum tempo, estou compilando pensamentos e provérbios num arquivo 

de computador. Nesta semana, consultei a coleção buscando aqueles que falam de 
dinheiro. Cito apenas alguns: Há pessoas que são ricas e há as que só tem dinheiro. 
Um homem rico é um pobre com muito dinheiro no bolso. Algum dinheiro evita 
preocupações; muito as atrai. O dinheiro não muda as pessoas, desmascara-as. O 
dinheiro só se torna útil quando a gente se livra dele. O dinheiro é bom servo, mas 
péssimo patrão. A estes ditos da sabedoria popular, acrescentemos a sentença de São 
Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
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Lembrei de conferir tais provérbios e pensamentos por causa das referências 
ao dinheiro e aos bens feitas pelas leituras deste terceiro domingo do mês da Bíblia. A 
primeira leitura é uma denúncia dura do profeta Amós contra aqueles que falsificam 
balanças, medidas e qualidade dos produtos, esperam ansiosos passar o dia santo 
para negociar, explorando os pobres a fim de enriquecer sempre mais. Na segunda 
leitura, São Paulo recomenda a seu colaborador Timóteo que promova orações, sú-
plicas e ações de graças por todas as pessoas, pelas autoridades, para se ter vida tran-
quila e serena, mas que sejam feitas erguendo mãos limpas, sem ira e sem discussões. 
Quer dizer, sem exploração, sem injustiça, sem corrupção, sem ódio e rancor. No 
evangelho, Cristo conta a parábola do homem rico que tinha um administrador. Este 
foi acusado de esbanjar os bens do patrão que o chamou para prestar contas. Perce-
bendo logo que estava a perigo, começou a chamar os credores do patrão e a diminuir 
expressiva parte de suas dívidas, esperando com isto, se fosse despedido, encontrar 
amparo junto a eles. A parte que ele abonava aos credores era a sua comissão. O pa-
trão acabou elogiando a astúcia do funcionário. E Cristo conclui: Os filhos das trevas 
são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Usai o dinheiro injusto para 
fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. E acres-
centa: quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. Se vós não sois 
fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? Ninguém pode 
servir a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro.

O que Jesus quer ensinar com o exemplo do funcionário que se viu em apuros 
e tomou uma providência? Agindo no mundo dos negócios, ele abriu mão da parte 
que lhe cabia para ter quem o socorresse. Os seguidores de Cristo, no que é próprio 
deles, devem ser também muito competentes e decididos a abrir mão das coisas 
passageiras em vista das eternas. Devem utilizar seus bens em favor dos pobres, 
pois serão eles que os receberão nas moradas eternas quando o dinheiro acabar, isto 
é, quando a morte chegar. Devem administrar com fidelidade os dons recebidos de 
Deus, servindo somente a ele, sem coração dividido, quer dizer, dando preferência 
a Ele e ao seu projeto acima de qualquer vantagem econômica. Enfim, para seguir 
Jesus, é necessário total desprendimento, colocar os bens a serviço dos outros e não 
se deixar escravizar por eles. Servir a Deus com os bens que nos concede.

O Bispo e eu enviamos saudação e bênção a todos.
Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...

Oração dos fiéis
P. Apresentemos a Deus nossos pedidos, seguindo a exortação de São Paulo de Lhe 

dirigirmos “preces e orações, súplicas e ações de graças” por todas as pessoas, por 
quem exerce função pública, em vista de uma vida serena e digna. 
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A. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
L. 1. Para que a Igreja, no anúncio do Evangelho, testemunhe o ideal da pobreza 

evangélica e leve ao correto uso dos bens, nós vos pedimos: 
2. Para que a administração justa e transparente dos bens, especialmente os públi-

cos, garanta atendimento prioritário aos mais necessitados, nós vos pedimos:
3. Para promovermos a administração solidária da economia a fim de que todos pos-

sam ter o necessário para viver com dignidade, nós vos pedimos: 
4. Para vencermos a cultura do individualismo na dinâmica da solidariedade, nós 

vos pedimos: 
5. Para que nossas famílias e comunidades se renovem com a força da vossa Pala-

vra, assim como a natureza se revigora com a primavera, nós vos pedimos: 
6. Para que N. Sra. da Salette, Mãe e Mestra da reconciliação, interceda a paz e a 

harmonia para nossas famílias e comunidades, especialmente neste tempo de cam-
panha eleitoral, nós vos pedimos:

7. ... 
P. Acolhei nossos pedidos, ó Deus de bondade infinita, e dai-nos a graça de viver 

segundo a vossa Palavra que forma na justiça e conduz na verdade. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

A. Amém. 

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer....
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que 

possamos conseguir por esta celebração o que proclamamos pela fé. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, nós vos louvamos, ó Deus, porque nos revelais a sabedoria e o amor com 

que criastes o universo e porque sois bondoso e fiel, estendendo sobre todos os 
seres humanos a vossa infinita misericórdia.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque nos enviastes vosso Filho, rosto de vossa 

misericórdia, que nos trouxe a salvação e nos destes o Espírito Santo para ajudar 
a recordar e a viver tudo o que Ele nos ensinou.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
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D. Nós vos somos imensamente gratos porque nos reunistes em vosso Filho Jesus 
pelo dom da fé em vossa Igreja. Que ela seja sempre servidora, missionária e soli-
dária, com o Papa N. , nosso ---- N., nosso(s) padre(s) e todos os agentes de pastoral.

A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Participando da vida da Igreja, vos bendizemos pela intercessão e modelo de vida 

de Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo e todos os santos.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Bendizendo-vos por vossa infinita misericórdia, vos recomendamos todos os fa-

lecidos de nossas famílias e comunidades. Que vivam para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, a Vós nosso louvor.
D. Chegue a vós esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 

Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. (--- ministro(a) busca o cibório e coloca no altar) No espírito de comunhão fra-

terna, rezemos como o  Senhor Jesus nos ensinou: Pai Nosso...
D. O Senhor nos lembra de que não podemos servir a dois senhores. Eis o Cordeiro 

de Deus que tira o pecado do mundo!
A. Senhor, eu não sou digno...
A. (491) 1. Mesa pronta, toalha limpa, flores, luzes ...
P. OREMOS. Ó Deus, auxiliai sempre os que instruis com vossa Palavra para 

que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. 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 / vocações / união das famílias / saúde dos enfermos 
/  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O seguimento a Cristo exige a superação da ganância e compromete com 

a construção de relações sociais de justiça e fraternidade, numa Igreja solidária e 
servidora. 

A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, Sejam luminosas vossas 
mãos e mentes. /:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, fonte de todos os bens e dons, vos conserve sempre na saúde, na alegria e 
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no serviço a todos, para a promoção do bem comum e a condução de uma econo-
mia para a vida, numa cultura de paz. E que vos abençoe Deus Criador e Providen-
te, 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:
- Segunda-feira, 10h, missa comemorativa da aparição de N. Sra. da Salette no San-

tuário de Marcelino Ramos; 14h, reunião das coordenadoras paroquiais das zela-
doras das capelinhas, no Centro Diocesano. 

- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba, na Barra do Rio Azul.
- Sexta-feira, 19h, missa e crismas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.
- Sábado, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa 

Idosa em Estação, incluindo a Paróquia de Getúlio Vargas; 18h, Crismas na igreja 
Sta. Luzia, Atlântico, Erechim.

- Domingo – 26º DTC-B - 87ª Romaria da Salette em Marcelino Ramos; 18h, Cris-
mas na igreja Santa Luzia, Bairro Atlântico, Erechim.

Oração para leitura da Bíblia:
“Deus, onipotente e misericordioso, desejamos escutar o que dizeis. Vossa 

palavra é luz para nossos passos e nos conduz com segurança a vós. Queremos 
penetrar no sentido das escrituras como Jesus recomendou: elas dão testemunho 
d’Ele, da sua verdade, do seu perdão, do seu amor. Iluminai nosso entendimento 
com o divino Espírito Santo, que inspirou aqueles que escreveram as páginas 
sagradas. Dóceis ao ensinamento da Igreja, que interpreta as escrituras com au-
toridade, possamos compreender o que dizem e sentir em sua leitura o coração 
arder como os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ressuscitado lhes 
explicou as passagens do Antigo Testamento que a ele se referem. Dai-nos expe-
rimentar o quanto a ‘escritura, divinamente inspirada, é útil para ensinar, para ar-
gumentar, para corrigir e para educar conforme a justiça, a fim de que toda pessoa 
que é de Deus esteja capacitada e bem preparada para toda boa obra’. Amém.”

Leituras da Semana:
Dia 19, 2ªf, S. Januário: Pr 3,27-34; Sl 14(15); Lc 8,16-18; Dia 20, 3ªf, Sto. André Kim 

Taegon, Paulo Chong Hasanag e Comps: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118(119); Lc 8,19-21; Dia 
21, 4ªf, São Mateus: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19A);Mt 9,9-13; Dia 22, 5ªf: Ecl 1,2-11; Sl 
89(90); Lc 9,7-9; Dia 23, 6ªf, São Pio de Pitrencina: Ecl 3,1-11; Sl 143(144); Lc 9,18-
22; Dia 24, sáb.: Ecl 11,9-12,8; Sl 89(90); Lc 9,43b-45; Dia 25, dom.: Am 6,1a.4-7; 
Sl 145(146); 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 (Parábola do rico e de Lázaro); 26º DTC-C
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 Celebração da Palavra de Deus
26º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 25.9.2022

 - Quem não convive com todos, especialmente com os pobres, se exclui do convívio com Deus
 - Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
 - Dia Nac. da Bíblia – Livro de Josué – “O Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes” (Js 1.9)
   Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

No tempo especial de conversão e de fortalecimento da fé das nossas 
romarias, a de Salette neste domingo, em Marcelino Ramos, e a de 
Fátima com a novena preparatória a partir de sexta-feira, partici-
pamos da celebração litúrgica na passagem do Dia Nacional da 
Bíblia também neste domingo. Com a luz do Livro Sagrado, pode-
remos viver a solidariedade com os irmãos sem o necessário para a 
sua vida, numa sociedade com profundo abismo entre quem possui 
e os desprovidos de tudo.  

(... Dia da Bíblia na conclusão do seu mês: Livro de Josué “O Senhor teu Deus está 
contigo onde que quer andes [Js 1,9] / 87ª Romaria da Salette: “Salette, Mãe e 
Mestra da Reconciliação” / 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, quin-
ta-feira / início da novena da 71ª Romaria de Fátima, sexta-feira – Maria, Mãe 
da unidade nos ensina a caminhar juntos; “Tua saudação me trouxe alegria”).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 552) 1. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor do Pai e para a vida frater-

na, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

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

Pedido de perdão
P. ... 
L. Senhor, que no excluído fazeis ressoar “o grito silencioso dos pobres de todos os 

tempos”, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós. 
L. Cristo, que vos identificais com o faminto, o preso, o doente e todo irmão sem 

amparo, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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L. Senhor, que pela Palavra da Sagrada Escritura nos chamais a acolher-vos em 
nossos irmãos e irmãs, tende piedade de nós.

A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Senhor da história...
A. Amém. 

Hino de louvor
 A. (Nº 715 F) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz na ....
P. OREMOS. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na 

misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando 
ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 26º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 974-977).

1ª Leitura: Am 6,1a.4-7

Salmo: Sl 145(146)
S. Bendize, minha alma, e louva ao Senhor.
A. Bendize, minha alma, e louva ao Senhor. 
S. 1. - O Senhor é fiel para sempre,* faz justiça aos que são oprimidos; - ele dá ali-

mento aos famintos,* é o Senhor quem liberta os cativos. 
2. - O Senhor abre os olhos aos cegos,* o Senhor faz erguer-se o caído; - o Senhor 

ama aquele que é justo.* É o Senhor quem protege o estrangeiro. 
3. - Ele ampara a viúva e o órfão * mas confunde os caminhos dos maus. = O Se-

nhor reinará para sempre!+ Ó Sião, o teu Deus reinará * para sempre e por todos 
os séculos. 

2ª Leitura: 1Tm 6,11-16

Evangelho: Lc 16,19-31 
A. (Nº 731) Alê, alê, aleluia. Alê, alê, aleluia. /:Alê, alê, aleluia, alê, aleluia!:/
L. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor; para que sua pobreza nos, assim, 

enriquecesse.
A. Aleluia...
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Mensagem da Palavra de Deus
A fé cristã, a partir da Revelação divina, fundamentada na Bíblia Sagrada e na 

tradição, deve iluminar todos os aspectos da existência humana: família, negócios, 
meio ambiente, política, organização social, educação, lazer, tecnologia, meios de 
comunicação social. Todo batizado deve viver de acordo com sua fé. A separação 
entre fé e vida foi denunciada no concílio ecumênico Vaticano II como um dos gran-
des males do nosso tempo. 

As leituras deste domingo, último setembro, Dia Nacional da Bíblia e da Ro-
maria da Salette em Marcelino Ramos, voltam a falar da atitude do cristão em re-
lação ao dinheiro e aos bens. Quem se atira só e avidamente às riquezas perde a 
eternidade. A morte, implacável e sem exceção para ninguém, não zera, não apaga 
tudo como alguns gostariam. O que cada um fez e a forma como viveu até aquele 
momento permanecerão para toda a eternidade. 

No evangelho, Jesus conta a parábola do rico que fazia festa todos os dias, 
desfrutando do bom e do melhor, e do pobre Lázaro que passava fome na porta da 
casa dele, com os cachorros a lamber-lhe as feridas. Morreram os dois. Lázaro foi 
levado para junto de Abraão e o rico para um lugar de tormentos. Sofrendo, clamou 
a Abraão para que mandasse Lázaro molhar-lhe a língua. Abraão lhe disse que era 
impossível passar do lugar em que estavam para o dele. Aí pediu que mandasse 
alguém prevenir seus cinco irmãos para que não acabassem tendo o mesmo infor-
túnio. Abraão foi taxativo: eles têm Moisés e os Profetas, que os escutem. Se não 
ouvem a eles, mesmo que um morto ressuscite e lhes apareça, não adiantaria. 

Não entra em questão como o rico conseguiu suas riquezas. Nem é dito que 
ele tivesse explorado o pobre Lázaro. O grande mal dele foi ter sido insensível com 
ele. Estava fisicamente bem pertinho, mas seu coração estava longe dele. Foi cego e 
surdo para suas misérias. Agora a situação ficou invertida. Antes o rico nem se deu 
conta do sofrimento do pobre faminto. Agora clama para que ele lhe dê ao menos o 
alívio de refrescar-lhe a língua. Mas há um empecilho instransponível. 

A parábola não é um discurso preconceituoso contra os ricos nem é uma men-
sagem de resignação aos pobres para se conformarem com as misérias daqui espe-
rando a recompensa de lá. É uma advertência contra toda acumulação, todo desper-
dício e esbanjamento. E em nossos dias há poucos tendo sempre mais e há muitos 
recursos mal empregados: gastos com bichos de estimação, com a fabricação de 
armas, com o cultivo da vaidade e exibicionismo de certas festas, com a moda, com 
a destruição da natureza. A parábola é um apelo à valorização dos gestos de solida-
riedade dos que, vencendo o egoísmo e a acomodação, socorrem os necessitados. É 
sim uma advertência a todos para não agirmos como o rico. É uma advertência seve-
ra aos que mais possuem para serem solidários com os necessitados, pois a salvação 
eterna passa pelos pobres desta terra. 
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Votos de saúde e paz para todos de minha parte e da parte do Bispo Dom 
Adimir. 

Pe. Antonio Valentini Neto – a serviço no Centro Diocesano

Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei ....

Oração dos fiéis
P. Pela intercessão de Maria, que guardava no coração o que se passava com seu 

Filho Jesus, apresentemos nossas preces a Deus Pai. Conscientes de que precisa-
mos abrir o coração aos outros, especialmente aos pobres, para abri-lo em oração 
a Deus, apresentemos-lhe nossas preces e digamos: 

A. Por Maria, Mãe da reconciliação, ouvi-nos, Senhor.
1. Para que a ação evangelizadora e de promoção humana da Igreja ajude a tornar a 

sociedade justa e solidária, nós vos pedimos:
2. Para conhecermos sempre mais a vossa Palavra transformadora e irradiá-la em 

todos os ambientes da atividade humana, nós vos pedimos:
3. Para que, observando vossa Palavra, possamos ser solidários com os pobres e 

promover sua inclusão social, nós vos pedimos:
4. Para cultivarmos estilo de vida simples, pobre, desprendido e de total confiança 

em vós, nós vos pedimos:
5. Para que as eleições no próximo domingo sejam expressão confirmada de demo-

cracia, de compromisso com o bem comum, de participação e civilidade, nós vos 
pedimos:

6. Para que a Romaria da Salette, neste domingo, e a de Fátima dia 09, no contexto 
da sinodalidade, nos ajudem a caminhar sempre mais juntos, nós vos pedimos:

7. ...
P.: Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos dirigis vossa Palavra para nos con-

duzir até vós. Dai-nos a graça de seguir em tudo o que por ela nos ensinais. Por 
Cristo, Nosso Senhor!

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 461) Ref. Quem disse que não somos nada....
P. Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para 

nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. 
A. Amém. 

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
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A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Sim, ó Deus de bondade, sentimo-nos agradecidos porque nos dais a graça de 

elevar a vós o nosso louvor, podendo assim manifestar-vos nosso carinho de filhos 
e filhas.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Nossa gratidão a vós, porque nos enviastes vosso Filho Jesus para dar-nos a co-

nhecer toda a verdade e mostrar-nos o caminho da salvação.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Tendo anunciado o Reino por palavras e gestos de amor, aceitou ser pregado na 

cruz para dar sua vida pela redenção da humanidade. Morrendo e ressuscitando, 
abriu para todos a esperança da vida plena junto de vós na eternidade.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Caminhando na esperança, olhamos confiantes para a Virgem Maria que Ele nos 

deu por Mãe, para São José, seu esposo e para todos os santos e santas.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Ao elevar para vós nosso louvor, lembramos toda a Igreja, com o Papa N, o nosso 

------ N, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e ministras.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que reali-

zaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. (ministro/a busca o Santíssimo e coloca no altar...) Conscientes de que é necessá-

rio acolher o irmão para que nossa oração seja acolhida por Deus, rezemos como 
Cristo nos ensinou: Pai nosso...

D. O Senhor é infinitamente bom e misericordioso. Feliz quem coloca nele a razão 
de sua vida. Eis o Cordeiro de Deus....

A. Senhor, eu não sou digno....
Anim.: Agraciados com o Pão do Altar, devemos empenhar-nos para que todos te-

nham acesso ao alimento necessário e para que ninguém seja excluído do convívio 
fraterno. 

A. (Nº 473) 1. A mesa tão grande e vazia de amor ....
P. OREMOS. Ó Deus, que a vossa Palavra renove a nossa vida para que a par-

ticipação nesta celebração nos ajude a viver de tal modo que cheguemos à 
glória eterna. 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 / Romaria da Salette em Marcelino Ramos neste 
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domingo/ Novena da Romaria N. Sra. de Fátima a partir de sexta-feira / eleições 
no próximo domingo/ ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A distância física entre o rico e o pobre do evangelho era apenas uma porta. 

Mas a distância entre a situação de um e de outro era um abismo imenso. À luz da 
Palavra de Deus, em destaque neste Dia Nacional da Bíblia, vamos promover a 
inclusão social do irmão que precisa e espera nosso gesto de amor.

A. A. (Nº 413) Bendita, bendita, bendita a Palavra do Senhor. Bendito, bendito, 
bendito quem a vive com amor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele esperam, vos enriqueça, com seus dons; Ele vos salve, 

proteja e conduza, para que, livres de todo mal, persevereis em seu amor. E que 
vos abençoe Deus onipotente e compassivo: 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.
 

71ª Romaria de Fátima – 09/10/2022 
Tema: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos. Lema: “Tua sau-
dação me trouxe alegria!” .
Novena: de 30/9 a 08/10; Romaria da Criança: dia 08, às 09h30. Programação 
diária: missa, às 07h (menos domingo, 08h), 14h (com terço), 18h (com terço), 
20h (com procissão). Todos os dias, das 14h até o final da missa da noite, con-
fissões. 
Intenções: - Para que Maria, Mãe da unidade, nos ajude a viver e irradiar a 
concórdia e a paz em nossas famílias, em nossas comunidades e na sociedade, 
superando as polarizações. 
  - Para que Nossa Senhora de Fátima nos conceda e auxilie a transmitir a todos 
a mesma alegria que deu a Isabel ao visitá-la.
- Para que Maria, Senhora da Saúde, interceda por nossos doentes, a fim de que 
possam unir seus sofrimentos a Cristo e recebam o cuidado generoso da família, 
da comunidade e do sistema de saúde.

Lembretes:
 - Segunda-feira, 08h30, reunião da Comissão Dioc. dos Ministros no Centro Dioc.; 

14h, reunião do Colégio de Consultores no mesmo local. 
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Past. de São Valentim em Erval Grande.
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- Quinta-feira – 108º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado - 08h30, reunião dos 
padres da Área Past. de Erexim, na sede par. N. Sra. da Salette.

- sexta-feira, início da novena da Romaria de N. Sra. do Rosário de Fátima.
- De sábado até o dia 07 – Semana Nacional da Vida. 
- Domingo - 27º do TC-C – 1º turno das eleições no Brasil; 10h, crismas na igreja S. 

Francisco de Assis, sede par. de Mariano Moro.

Leituras da Semana: 
Dia 26, 2ªf, S. Cosme e S. Damião: Jó 1,6-22; Sl 16(17); Lc 9,46-50; Dia 27, 3ªf, 

S. Vicente de Paulo: Jó 3,1-3.11.17-20.23; Sl 87(88); Lc 9,51-16; Dia 28, 4ªf, 
S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz e comps.: Jó 9,1-12.14-16; Sl 87(88); Lc 9,57-
62; Dia 29, 5ªf, S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael: Dn 7,9-10.13-14 ou Ap 12,7-
12a; Sl 137(138); Jo 1,47-51; Dia 30, 6ªf, São Jerônimo: Jó 38,1.12-21;40,3-5; l 
138(139); Lc 10,13-16; Outubro - Dia 1º, sáb., Sta. Teresinha do Menino Jesus: 
Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Mc 10,17-24; Dia 02, dom.: Hab 1,2-3;2,2-4; Sl 
94(95); 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10 (Fé humilde). 

Oração a Nossa Senhora da Salette
LEMBRAI-VOS, ó Nossa Senhora da Salette, das lágrimas que derramas-

tes por nós, no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que, sem cessar, 
tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar 
com Deus. E vede se, depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora 
abandoná-los.

Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes, apesar 
de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconci-
liadora, mas volvei nosso coração para vosso, Filho.

Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo, e de vos consolar por 
uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém.

Nossa Senhora da Salette, Reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar 
por nós que recorremos a vós!

No site da Diocese
www.diocesedeerexim.org.br

este folheto de missa dominical, notícias diversas, artigos, documentos,          
informativo diocesano semanal e informativos semanais de diversas paróquias. 

Na livraria diocesana – bíblias, livros de formação, objetos religiosos,               
devocionários e outros subsídios.
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Caros amigos, neste nosso tempo, em que a tecnicidade e o consumismo ten-
dem a tornar-nos utilizadores e consumidores, a crise pode tornar-se momento propí-
cio 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 verda-
de. 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 con-
tribuição 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 outu-

bro de 2021).

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

Sala Clementina, sexta-feira, 10 de junho de 2022
Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bem-vindos!

Agradeço ao Presidente a 
sua saudação e introdução. Este en-
contro é jubilar: festejais 25 anos, e 
é bom celebrar e dar graças. Infe-
lizmente neste período a Europa, e 
diria de modo especial as famílias 
na Europa, estão a viver um mo-
mento 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 acolhi-
mento de refugiados, especialmente na Lituânia, Polónia e Hungria.
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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.

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 consoli-
dação das redes de famílias . Este é um serviço valioso, porque há necessidade de 
lugares, reuniões, comunidades onde casais e famílias se sintam acolhidos, acom-
panhados, 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 mu-
dança de época. O vosso trabalho tem lugar nesta mudança, o que por vezes pode cau-
sar 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. Lauda-
to 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.
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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 crian-
ças, uma vez que elas são um recurso indispensável para o futuro. Em vez disso, 
o consumismo e o individualismo devem ser abordados, considerando as famílias 
como o melhor exemplo de otimização de recursos» (FAFCE , Families for Sustai-
nable and Integral Development , 26 de outubro de 2021).

Falemos agora do flagelo da pornografia , que agora se espalha por toda a par-
te 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 pornogra-
fia 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 participan-
tes 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 de-
sumana 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 uni-
dade  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 
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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 
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, partici-
pação 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!

Carta do Papa Francisco aos Participantes no Encontro de Santarém 
(4º Encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal)  

 Queridos irmãos e irmãs
Com o coração repleto 

de alegria e esperança, diri-
jo-me a todos os participan-
tes do IV Encontro da Igreja 
Católica na Amazônia Legal, 
pois é motivo de especial 
alento para mim saber que 
sonhamos juntos “com co-
munidades cristãs capazes 
de se devotar e encarnar de 
tal modo na Amazônia, que 
deem à Igreja rostos novos 
com traço s amazônicos” 

(QA, 7). Ao mesmo tempo, saber que esse encontro faz memória daquele ocorrido 
nesse mesmo local há 50 anos atrás, é ocasião de intensa ação de graças ao Altíssimo 
pelos frutos da ação do Divino Espírito Santo na Igreja que está na Amazônia – du-
rante estas últimas 5 décadas – e por quanto a mesma inspira.

Aquele “Encontro de Santarém” propôs linhas de evangelização que marca-
ram a ação missionária das comunidades amazônicas e que auxiliaram na formação 
de uma sólida consciência eclesial. As intuições daquele encontro serviram tam-
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bém para iluminar as reflexões dos padres sinodais, no recente Sínodo para a re-
gião Pan-Amazônica, como recordei na Exortação Apostólica Pós-Sinodal Querida 
Amazônia, ao descrevê-lo como uma das “expressões privilegiadas” do caminhar 
da Igreja com os povos da Amazônia (cf. QA, 61). De fato, nas conhecidas “linhas 
prioritárias”, frutos do recordado encontro, encontram-se esboçados os sonhos para 
a Amazônia que foram reafirmados no último sínodo (cf. QA, 7).

Alegro-me igualmente pelo empenho das Igrejas Particulares da Amazônia 
Brasileira, por meio de suas comunidades, em levar adiante as indicações da última 
Assembleia Sinodal, testemunhando ao mesmo tempo, pela já enraizada e bela tra-
dição dos encontros das Igrejas Locais, a vivência da sinodalidade – como expres-
são de comunhão, participação e missão – à qual toda a Igreja é chamada. Recordo 
com carinho e com gratidão a participação intensa dos que vieram do Brasil à Roma 
trazendo vitalidade, força e esperança para as sessões do Sínodo de 2019.

Sejam corajosos e audaciosos, abrindo-se confiadamente à ação de Deus que 
tudo criou, nos deu a si mesmo em Jesus Cristo (cf. QA, 41), e nos inspira através 
do Espírito a anunciar o Evangelho com novo empenho e a contemplar a beleza da 
criação, ainda mais exuberante nessas terras amazônicas, onde se experimenta a 
presença luminosa do Ressuscitado (cf. QA, 57).

Ao depositar tais votos aos pés de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Ama-
zônia – que jamais nos abandona nas horas escuras (cf. QA, 111) – envio-lhes, 
queridos irmãos e irmãs, de todo o coração, a Benção Apostólica, pedindo também 
que, por favor, continuem a rezar por mim e pela missão que o Senhor me confiou.

Roma, São João de Latrão, 31 de maio 2022
 Franciscus

ATO DE CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO                        
CORAÇÃO DE MARIA

Ó Maria, Mãe de Deus e nos-
sa Mãe, recorremos a Vós nesta hora 
de tribulação. Vós sois Mãe, amais-
-nos e conheceis-nos: de quanto te-
mos no coração, nada Vos é oculto. 
Mãe de misericórdia, muitas vezes 
experimentamos a vossa ternura 
providente, a vossa presença que 
faz voltar a paz, porque sempre nos 
guiais para Jesus, Príncipe da paz.



- 36 -

Mas perdemos o caminho da paz. Esquecemos a lição das tragédias do sécu-
lo passado, o sacrifício de milhões de mortos nas guerras mundiais. Descuidamos 
os compromissos assumidos como Comunidade das Nações e estamos a atraiçoar 
os sonhos de paz dos povos e as esperanças dos jovens. Adoecemos de ganância, 
fechamo-nos em interesses nacionalistas, deixamo-nos ressequir pela indiferença e 
paralisar pelo egoísmo. Preferimos ignorar Deus, conviver com as nossas falsida-
des, alimentar a agressividade, suprimir vidas e acumular armas, esquecendo-nos 
que somos guardiões do nosso próximo e da própria casa comum. Dilaceramos com 
a guerra o jardim da Terra, ferimos com o pecado o coração do nosso Pai, que nos 
quer irmãos e irmãs. Tornamo-nos indiferentes a todos e a tudo, exceto a nós mes-
mos. E, com vergonha, dizemos: perdoai-nos, Senhor!

Na miséria do pecado, das nossas fadigas e fragilidades, no mistério de iniqui-
dade do mal e da guerra, Vós, Mãe Santa, lembrai-nos que Deus não nos abandona, 
mas continua a olhar-nos com amor, desejoso de nos perdoar e levantar novamente. 
Foi Ele que Vos deu a nós e colocou no vosso Imaculado Coração um refúgio para 
a Igreja e para a humanidade. Por bondade divina, estais connosco e conduzis-nos 
com ternura mesmo nos transes mais apertados da história.

Por isso recorremos a Vós, batemos à porta do vosso Coração, nós os vossos 
queridos filhos que não Vos cansais de visitar em todo o tempo e convidar à conver-
são. Nesta hora escura, vinde socorrer-nos e consolar-nos. Repeti a cada um de nós: 
«Não estou porventura aqui Eu, que sou tua mãe?» Vós sabeis como desfazer os 
emaranhados do nosso coração e desatar os nós do nosso tempo. Repomos a nossa 
confiança em Vós. Temos a certeza de que Vós, especialmente no momento da pro-
va, não desprezais as nossas súplicas e vindes em nosso auxílio.

Assim fizestes em Caná da Galileia, quando apressastes a hora da intervenção 
de Jesus e introduzistes no mundo o seu primeiro sinal. Quando a festa se mudara 
em tristeza, dissestes-Lhe: «Não têm vinho!» (Jo 2, 3). Ó Mãe, repeti-o mais uma 
vez a Deus, porque hoje esgotamos o vinho da esperança, desvaneceu-se a alegria, 
diluiu-se a fraternidade. Perdemos a humanidade, malbaratamos a paz. Tornamo-
-nos capazes de toda a violência e destruição. Temos necessidade urgente da vossa 
intervenção materna.

Por isso acolhei, ó Mãe, esta nossa súplica:
Vós, estrela do mar, não nos deixeis naufragar na tempestade da guerra;
Vós, arca da nova aliança, inspirai projetos e caminhos de reconciliação;
Vós, «terra do Céu», trazei de volta ao mundo a concórdia de Deus;
Apagai o ódio, acalmai a vingança, ensinai-nos o perdão;
Libertai-nos da guerra, preservai o mundo da ameaça nuclear;
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Rainha do Rosário, despertai em nós a necessidade de rezar e amar;
Rainha da família humana, mostrai aos povos o caminho da fraternidade;
Rainha da paz, alcançai a paz para o mundo.

O vosso pranto, ó Mãe, comova os nossos co-
rações endurecidos. As lágrimas, que por nós derra-
mastes, façam reflorescer este vale que o nosso ódio 
secou. E, enquanto o rumor das armas não se cala, que 
a vossa oração nos predisponha para a paz. As vossas 
mãos maternas acariciem quantos sofrem e fogem sob 
o peso das bombas. O vosso abraço materno console 
quantos são obrigados a deixar as suas casas e o seu 
país. Que o vosso doloroso Coração nos mova à com-
paixão e estimule a abrir as portas e cuidar da humani-
dade ferida e descartada.

Santa Mãe de Deus, enquanto estáveis ao pé da cruz, Jesus, ao ver o discípulo 
junto de Vós, disse-Vos: «Eis o teu filho!» (Jo 19, 26). Assim Vos confiou cada um 
de nós. Depois disse ao discípulo, a cada um de nós: «Eis a tua mãe!» (19, 27). Mãe, 
agora queremos acolher-Vos na nossa vida e na nossa história. Nesta hora, a huma-
nidade, exausta e transtornada, está ao pé da cruz convosco. E tem necessidade de 
se confiar a Vós, de se consagrar a Cristo por vosso intermédio. O povo ucraniano 
e o povo russo, que Vos veneram com amor, recorrem a Vós, enquanto o vosso Co-
ração palpita por eles e por todos os povos ceifados pela guerra, a fome, a injustiça 
e a miséria.

Por isso nós, ó Mãe de Deus e nossa, solenemente confiamos e consagramos 
ao vosso Imaculado Coração nós mesmos, a Igreja e a humanidade inteira, de modo 
especial a Rússia e a Ucrânia. Acolhei este nosso ato que realizamos com confiança 
e amor, fazei que cesse a guerra, providenciai ao mundo a paz. O sim que brotou do 
vosso Coração abriu as portas da história ao Príncipe da Paz; confiamos que mais 
uma vez, por meio do vosso Coração, virá a paz. Assim a Vós consagramos o futuro 
da família humana inteira, as necessidades e os anseios dos povos, as angústias e as 
esperanças do mundo.

Por vosso intermédio, derrame-se sobre a Terra a Misericórdia divina e o doce 
palpitar da paz volte a marcar as nossas jornadas. Mulher do sim, sobre Quem des-
ceu o Espírito Santo, trazei de volta ao nosso meio a harmonia de Deus. Dessedentai 
a aridez do nosso coração, Vós que «sois fonte viva de esperança». Tecestes a hu-
manidade para Jesus, fazei de nós artesãos de comunhão. Caminhastes pelas nossas 
estradas, guiai-nos pelas sendas da paz. Amen.

(Papa Francisco – 25 de março de 2022).



História de Nossa Senhora da Salete 
Nos belos Alpes da França existe uma montanha 

chamada La Salette. Ela fica na Diocese de Grenoble. 
Em setembro do ano de 1846, duas crianças pastoreavam 
ovelhas no alto da montanha: um menino chamado 
Maximim Giraud, de 11 anos, e a adolescente Melanie 
Calvat, de 15 anos. 

A aparição de Nossa Senhora
Em uma tarde enquanto esperavam a hora de 

voltarem para casa, viram uma forte luz e uma bela Senhora 
sentada numa pedra, com belos trajes de camponesa. Era 

uma “Bela Senhora”, como eles definiram. Ela tinha na cabeça um diadema dourado 
e pisava sobre lindas flores, que desapareceram quando ela foi embora. A Senhora 
estava chorando e disse:

“Vinde meus filhos, não tenhais medo! Estou aqui para contar uma grande 
novidade. Se meu povo não quiser aceitar, vejo-me forçada a deixar cair o braço de 
meu Filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais segurar. A tanto tempo que 
sofro por vós”.

Pedido da Mãe
Nossa Senhora pediu que no local da aparição fosse construída uma Igreja 

e que se fundasse uma Congregação, para a qual, ela mesma ditou os fundamentos 
e as regras.

As crianças espalham a notícia
Após alguns momentos, Nossa Senhora foi desaparecendo, a luz diminuindo e 

ela foi embora. Os pastores, então, correram para falar com seus pais e seus patrões.
Romarias
Nos dias que se seguiram, muitas romarias começaram a subir a montanha até 

o local da aparição, e muitos milagres começaram a acontecer.
Aprovação do Papa
O Papa Pio IX aprovou no dia 19 de setembro de 1851 a carta pastoral do 

Bispo Grenoble, que instituiu o título de Nossa Senhora da Salette.
Os símbolos de Nossa Senhora de La Salette
Melanie Galvat disse que Nossa Senhora trazia uma cruz em seu peito, de um 

lado um martelo e de outro um alicate. O martelo representando o pecado de todos 
que pregavam mais ainda Jesus na cruz, e o alicate, as orações do povo, para que, 
tirando os pregos, Jesus fosse aliviado um pouco de suas dores.



87ª ROMARIA EM HONRA A
NOSSA SENHORA DA SALETTE

Estimados amigos, romeiros e devotos! Aproximamo-nos de mais um 
aniversário da aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, a 19 de 
setembro de 1846. Esse extraordinário fato, além de marcar profundamente a 
vida de Maximino e Melânia, marca também os moradores da aldeia local e 
consequentemente todos que sobem ao local onde Maria, a Mãe em lágrimas, 
revelou o amor, a compaixão e a misericórdia de Deus.

A aparição de Nossa Senhora em La Salette se dá num momento muito 
delicado. A miséria, a fome e o desespero tomam conta da realidade local. Em 
meio a lamentos e lágrimas frente à ausência de esperança, nosso Deus, por meio 
de Maria, visita seu povo. O forte apelo da Mãe é a urgência da conversão. Com 
uma pedagogia que lhe é própria, revela a compaixão do Senhor que oferece a 
seu povo vida em abundância como fruto de uma verdadeira conversão. 

O atual momento em que vivemos não deixa de ser trágico e delicado. 
As cicatrizes da pandemia, a horrível e injusta guerra, o desemprego, a fome, 
o processo eleitoral com ânimos acirrados... nos levam a interceder por 
reconciliação. 

Depois de 2 anos com programação diferenciada em razão da pandemia da 
covid-19, eis que com alegria convidamos todos para a 87ª Romaria em honra 
a Nossa Senhora da Salette, que acontecerá nos dias 19, 24 e 25 de setembro 
do corrente ano, em Marcelino Ramos – RS. A Romaria será precedida por um 
Novenário, que acontecerá de 10 a 18 de setembro. O tema escolhido para esse 
magnífico evento é: SALETTE, MÃE E MESTRA DA RECONCILIAÇÃO. 
Por meio desta temática queremos rezar o momento presente clamando, 
incentivando e promovendo a Reconciliação em todas as realidades que nos 
circundam. O lema da Romaria, DEIXAI-VOS RECONCILIAR COM DEUS 
(2Cor. 5,20), surge como convite para recomeçarmos sempre e a cada dia de 
novo. Com certeza fazendo a experiência de Deus que é paz, bondade e amor, 
seremos novas criaturas. 

Que Nossa Senhora da Salette, Mãe e Mestra da Reconciliação, interceda 
por nós e nos fortaleça na missão, a fim de contribuirmos para que se façam 
novas todas às coisas. Boas festas da Salette a todos e, desde já, bem-vindos a 
mais uma romaria. 

Pe. Renoir Dalpizól - Reitor do Santuário Salette de Marcelino Ramos - RS




