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Leituras do mês de outubro 2022
Dia
do
mês

Dia
da
semana

1º,

Sáb.:

02,

Dom.:

Hab 1,2-3;2,2-4; Sl 94(95); 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10;(Fé humilde).

03,

2ªf:

Gl 1,6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-37; Stos. André de Soveral, Ambrósio Francisco

04,

3ªf:

Gl 1,13-24; Sl 138(139); Lc 10,38-42; S. Francisco de Assis

05,

4ªf:

Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117); Lc 11,1-4; S. Benedito, o Negro, Sta Faustina Kowalska

06,

5ªf:

Gl 3,1-5; Lc 1,69-70.71-72.73 e 75(R.cf. 68); Lc 11,5-13; S. Bruno

07,

6ªf:

At 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R.cf. 54b); Lc 1,26-38; Nossa Senhora do Rosário

08,

Sáb.:

Gl 3,22-29; Sl 104(105); Lc 11,27-28;

09,

Dom.:

2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19; (Cura de dez leprosos)

10,

2ªf:

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112(113); Lc 11,29-32;

11,

3ªf:

Gl 5,1-6; Sl 118(119); Lc 11,37-41; S. João XXIII

12,

4ªf:

Est 5,1b-2.; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16ª; Jo 2,1-11;

13,

5ªf:

Ef 1,1-10; Sl 97(98) Lc 11,47-54; NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira do Brasil

14,

6ªf:

Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7; S. Calisto I

15,

Sáb.:

Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.4-5.6-7(R.cf.7); Lc 12,8-12; Sta. Teresa de Jesus

16,

Dom.:

Ex 17,8-13; Sl 120(121); 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8; (Juiz iníquo e viúva);

17,

2ªf:

Ef 2,1-10; Sl 99(100); Lc 12,13-21; Sto. Inácio de Antioquia

18,

3ªf:

2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; S. Lucas, Evangelista

19,

4ªf.:

Ef 3,2-12; Is 12,2-3.4bcd.5-6(R.cf.3); Lc 12,39-48; S. João de Brébeuf e Sto. Isaac Jogues, S. Paulo da Cruz

20,

5ªf:

Ef 3,14-21; Sl 32(33); Lc 12,49-53;

21,

6ªf:

Ef 4,1-6; Sl 23(24); Lc 12,54-59;

22,

sáb.:

Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 13,1-9; S. João Paulo II

23,

Dom.:

Eclo 35,15b-17.20-22a; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14;(O fariseu e o publicano).

24,

2ªf:

Ef 4,32-5,8; Sl 1,1-2.3.4 e 6(R: cf. Ef 5,1); Lc 13,10-17; Sto. Antônio Maria Claret

25,

3ªf:

Ef 5,21-33; Sl 127(128); Lc 13,18-21; Sto. Antônio de Sant´Ana Galvão

26,

4ªf:

Ef 6,1-9; Sl 144(145); Lc 13,22-30;

27,

5ªf:

Ef 6,10-20; Sl 143(144); Lc 13,31-35;

28,

6ªf:

Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6,12-19; S. Simão e S. Judas Tadeu

29,

Sáb.:

Fl 1,18b-26; Sl 41(42); Lc 14,1.7-11;

30,

Dom.:

Sb 11,22-12,2; Sl 144(145); 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10; (Zaqueu);

31,

2ªf:

Fl 2,1-4; Sl 130(131); Lc 14,12-14;

1º,

3ªf:

Fl 2,5-11; Sl 21(22); Lc 14,15-24;

02,

4ªf:

Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27); Rom 5,5-11; Jo 6,37-40; Comemoração de todos os Fiéis Defuntos

03,

5ªf:

Fl 3,3-8a; Sl 104(105); Lc 15,1-10; S. Martinho de Lima

04,

6ªf:

Fl 3,17-4,1; Sl 121(122); Lc 16,1-8; S. Carlos Borromeu

05,

Sáb.:

Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 16,9-15;

06,

Dom.:

Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a; (Bem-aventuranças).

Leituras

Solenidade

Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118(119); Lc 10,17-24; Sta. Teresinha do Menino Jesus
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Todos os Santos

71ª Romaria de Fátima – 2022

NOVENA: 30 de setembro a 08 de outubro
ROMARIA DA CRIANÇA: 08 de outubro
DIA DA ROMARIA: 09 de outubro
Tema: MARIA, MÃE DA UNIDADE, NOS ENSINA A CAMINHAR JUNTOS!
Lema: A TUA SAUDAÇÃO ME TROUXE ALEGRIA! (Cfe. Lc 1,44)
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 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.
PROGRAMAÇÃO- Todos os dias da novena
- 7h: Missa – Responsável: Área de Erexim
- 14h: Terço e Missa – Responsável: Pastorais e movimentos
- 18h: Terço e Missa – Missa do dia - Responsável: Santuário
- 20h: Procissão e missa – Da Catedral até o Santuário – Áreas Pastorais
1º dia – sexta-feira – 30/09
Caminhar juntos!
Retomar a espiritualidade própria da Romaria – convite para participar,
viver a novena e a romaria... povo peregrino caminhando junto!
7h – Missa: Responsável: Pe. Lucas Stein e equipe do Santuário
14h – Terço e Missa: Responsável: Pe. Moacir Noskoski e Zeladoras de Capelinhas
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Padre José Carlos Sala e equipe do Santuário
2º dia – sábado – 01/10
Caminhar juntos no mundo da educação e da cultura.
7h – Missa: Pe. Leonardo Fávero e Paróquia São Cristóvão
14h – Terço e Missa: Pe. Isalino Rodrigues grupo do ECC
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres do Santuário e Coral Nossa Senhora de Fátima
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Erexim, Pastoral da Educação e Cursilho
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3º dia – domingo – 02/10
Caminhar juntos no ambiente de trabalho – Eleições 1º turno
8h – Missa: Responsável: Padres do Santuário
14h – Terço e Missa: Pe. Felipe Filipini e Irmãs da Sagrada Família
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de São Valentim
4º dia – segunda-feira – 03/10
Caminhar juntos na vida em família – promoção das vocações.
7h – Missa: Pe. Agostinho Dors e Paróquia São Francisco de Assis
14h – Terço e Missa: Pe. Giovani Momo e Escola Agrícola de Erechim
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Getúlio Vargas
5º dia – terça-feira – 04/10
Caminhar juntos no cuidado e preservação do meio ambiente. (São Francisco de Assis)
Durante o dia, bênção de animais de estimação
7h – Missa: Pe. Paulo Caovila e Paróquia Santa Luzia
14h – Terço e Missa: Padres Saletinos e equipe do Santuário Nossa Senhora da Salete
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Severiano de Almeida
6º dia – quarta-feira – 05/10
Caminhar juntos no cuidado aos doentes e na atenção aos idosos.
7h – Missa: Pe. Gilson Samuel e Paróquia São Pedro
14h – Terço e Missa: Pe. Valter Gireli – Pastoral da Pessoa Idosa e Pastoral da Saúde
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Jacutinga
7º dia – quinta-feira – 06/10
Caminhar juntos no amor e no serviço aos pobres e excluídos – Caridade
7h – Missa: Pe. Clair Favreto, Pe. Gladir Giacomel e Pe. Filipe Filipini – Paróquia
Catedral São José
14h – Terço e Missa: Pe. Edegar Passaglia e equipe da Cáritas Diocesana
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Gaurama

-4-

continua na página 41

Celebração da Palavra de Deus

Liturgia para o 27º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 02.10.2022

- A força da fé na vida e na missão dos discípulos missionários de Cristo
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- Novena da 71ª Romaria de Fátima: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos
“A tua saudação me trouxe alegria” (Cfe. Lc 1,39-45)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
No início do Mês das Missões do Ano Jubilar Missionário e da novena de nossa 71ª Romaria a N. Sra de Fátima, participamos da
celebração litúrgica dominical, renovando nossa fé para sermos
autênticas testemunhas de Cristo e realizarmos a missão recebida no Batismo. Rezamos pelas vocações, pelo respeito e promoção da vida, pelos nascituros e pelo compromisso de participação responsável nas eleições gerais em nosso País e de respeitar o seu resultado.
(... primeiro domingo do mês, oração pelas vocações e dia da partilha / até sexta-feira, semana nacional da vida, culminando com o Dia do Nascituro, sábado /
Primeiro turno das eleições gerais no Brasil/ São Francisco de Assis, terça-feira
/ No dia 02/10, memória litúrgica dos Santos Anjos da Guarda, omitida por ser
domingo).
A. (Nº 932) 1. Primeira cristã, Maria da luz, /...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A misericórdia infinita de Deus Pai, a ternura consoladora de Jesus Cristo e a chama do amor do Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P.
Ato penitencial
P.
- Senhor, que nos chamais e enviais a anunciar vossa Palavra de vida a todos os
povos, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos pedis o serviço humilde e gratuito a todos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
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- Senhor, que nos dais o tempo especial das romarias para renovação de nossa vida
familiar e comunitária, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas...
A. Amém.
Glória
S. (Nº 721) Glória a Deus nas alturas! ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imen-

so amor de Pai mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a
vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos
mais do que ousamos pedir. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 27º DTC-C, p. 978-980).
1ª Leitura: Hab 1,1-2;2,2-4
O justo viverá por sua fé.
Leitura da Profecia de Habacuc.
Senhor, até quando clamarei, sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti:
“Violência!”, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu
mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente; reina a
discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: “Escreve esta
visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade.
A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho, e não falhará; se demorar, espera, pois ela virá com certeza, e não tardará. Quem não é
correto, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé”. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 94(95)
S. Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus!
A. Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus! (bis)
S. 1. - Vinde, exultemos de alegria no Senhor,* aclamemos o Rochedo que nos
salva! - Ao seu encontro caminhemos com louvores,* e com cantos de alegria o
celebremos!
2. - Vinde adoremos e prostremo-nos por terra,* e ajoelhemos ante o Deus que nos
criou! = Porque ele é o nosso Deus, nosso Pastor,+ e nós somos o seu povo e seu
rebanho,* as ovelhas que conduz com sua mão.
3. - Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * “Não fecheis os corações como em Meriba, =
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como em Massa, no deserto, aquele dia,+ em que outrora vossos pais me provocaram,* apesar de terem visto as minhas obras”.
2ª Leitura: 2Tm 1,6-8.13-14
Não te envergonhes de dar testemunho de Nosso Senhor.
L. Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas
de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de Nosso
Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim
ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito,
com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 17,5-10
A. (Nº 749) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. A Palavra do Senhor permanece para sempre; e esta é a Palavra que vos foi anunciada.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
A fé é um dom batismal e uma missão para toda a vida. Quem é batizado, a
recebe de forma embrionária, como semente, a ser desenvolvida e testemunhada.
A liturgia deste primeiro domingo do mês das missões, dentro da Semana
Nacional pela vida, da novena preparatória à nossa Romaria Diocesana e dia das
eleições no Brasil, nos fala justamente da fé. A primeira leitura atesta que o justo
viverá por sua fé. No evangelho, os apóstolos pedem a Jesus que lhes aumente a fé.
Na segunda leitura, São Paulo, na carta a Timóteo, exorta-o a reavivar a chama do
dom Deus, a não ter vergonha do testemunho de Cristo e guardar o precioso depósito, com a ajuda do Espírito Santo que habita em cada um.
A primeira leitura é do profeta Habacuc. Viveu durante a crise do povo após
o exílio na Babilônia pelo ano 600 antes de Cristo. Naquela época, o rei estava desenvolvendo uma reforma social e religiosa, restaurando a prática legalista da Lei e
o culto ritual no templo. Ele percebe as arbitrariedades dos governantes e que estas
iniciativas não darão solução nenhuma à crise existente. Denuncia com firmeza a
não observância verdadeira da Lei, os roubos, a corrupção dos juízes, a idolatria, o
aliciamento e as ameaças dos reis estrangeiros. No meio desta situação, ele apresenta sua lamentação a Deus e um pedido de socorro. Deus responde que haverá sim
a invasão do estrangeiro e que o povo sofrerá as consequências dos desmandos de
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seus governantes corruptos, mas que também ele os libertará, acrescentando: o justo
viverá por sua fé ou por sua fidelidade. Em meio a qualquer situação, quem crê em
Deus encontrará forças para superar as dificuldades.
O que terá levado os apóstolos a pedirem a Jesus que lhes aumentasse a fé?
Talvez diante dos ensinamentos que lhes havia transmitido: para segui-lo, deveriam
renunciar a si mesmos, tomar a cruz de cada dia, confiar na misericórdia do Pai e
viver a mesma misericórdia com os outros, ter desprendimento dos bens e da própria
família, viver a caridade efetiva com todos, especialmente com os pobres. Era um
projeto de vida totalmente novo. Perceberam a necessidade da confiança absoluta no
que Ele propunha. Então, o pedido nasce espontâneo: aumenta-nos a fé.
Jesus lhes diz que a fé, por menor que seja, mesmo do tamanho de um grãozinho de mostarda pode fazer maravilhas.
Por esta comparação, ele indica que a fé é dinâmica. Deve ser cultivada. Ela
dá força diante dos desafios, coragem para lutar contra o mal e firmeza para praticar
a justiça. A fé não tem nada a ver com acomodação, passividade, conformismo diante das situações injustas, dos sofrimentos. A fé não acomoda, mas inquieta. Não tira
problemas, mas fortalece quem os sofre. A fé não se restringe às chamadas coisas
espirituais. Ela deve iluminar e transformar também as materiais, sociais e políticas.
Em tempo de eleições, é oportuno perguntar-nos: quais as exigências da fé na organização da sociedade, da cultura, da economia, do exercício do poder?
Além de dinâmica, a fé deve ser simples, humilde e gratuita. No espírito de
serviço e de comunhão, ninguém vai achar que faz demais pelos outros e por Deus.
A reflexão sobre a fé no início do mês das missões faz também lembrar que o
missionário vive da fé e sente um impulso interior irresistível que o leva a comunicar a todos a feliz descoberta de Cristo e a alegria de sua união com Ele.
Com nosso Bispo diocesano, Dom Adimir, saudação e bênção a todos.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.
Profissão da fé
Oração dos fiéis
P. Com a especial motivação do Mês das Missões, da novena de nossa Romaria diocesana de N. Sra. de Fátima, apresentemos a Deus nossas preces.
A. (Nº 893) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
L. 1. Para que este Mês Missionário nos ajude a fortalecer nossa fé e a partir dela nosso
compromisso com a missão da Igreja em todo o mundo, nós vos pedimos, ó Deus:
2. Para que o dom da vida seja preservado e promovido desde a concepção até o seu
fim natural, nós vos pedimos, ó Deus:
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3. Para que as eleições no Brasil transcorram com tranquilidade e tenham seu resultado acolhido com o compromisso de todos de trabalhar pelo bem do país, nós vos
pedimos, ó Deus:
4. 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, nós vos pedimos, ó Deus:
5. Para que Nossa Senhora de Fátima nos conceda e auxilie a transmitir a todos a
mesma alegria que deu a Isabel ao visitá-la, nós vos pedimos, ó Deus:
6. 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, nós vos pedimos, ó Deus:
7. (...).
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai
a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos,
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e
de toda a humanidade. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 427) 1. A ti, meu Deus...
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o quer vossa graça realizamos nesta

semana e, pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. 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. 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 Deus, por vosso imenso amor.
D. 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 Deus, por vosso imenso amor.
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D. 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 Deus, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que
formamos aqui, com nosso ____ N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada
pelo(s) padre(s)N.
A. Nós Vos louvamos, ó Deus, por vosso imenso amor.
D. 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 Deus, por vosso imenso amor.
D. 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 Deus, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e
nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
Rito de Comunhão da Comunhão Eucarística
D. Seguindo a Palavra de Cristo, rezemos – Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias
no Sacrário...)
D. Cristo garante: eu sou o Pão do Céu. Quem come deste Pão viverá eternamente.
Eis o Cordeiro de Deus...
A. (Nº 885) /:Mãe, acreditaste! Mãe, tu és feliz!/ ...
P. OREMOS. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e ine-

briar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que
agora recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese em preparação da sua Romaria ; Missões / Semana Nacional da Vida / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Com a proteção da Virgem Maria e a graça de Deus, poderemos viver nosso
compromisso missionário de anunciar e testemunhar que Cristo vive nos desafios
do mundo de hoje.
A. (Nº 888) Ref. Que a graça de Deus / cresça em nós sem cessar E de Ti, nosso
Pai, / venha o Espírito Santo de amor Pra gerar e formar Cristo em nós!
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P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus guie sempre nossos passos com a luz de sua Palavra; conserve viva a chama
da fé que recebemos no batismo; nos mantenha fiéis e humildes no serviço aos
irmãos. E que nos abençoe Deus onipotente e eterno, 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.
Novena da Romaria: 07, missa; 14h, terço, missa e confissões; 18h, terço e missa;
20h, procissão da Catedral ao Sant. e missa campal - confissões; quinta-feira, dia
da partilha (coleta de alimentos a serem doados a famílias necessitadas); sábado,
procissão luminosa, convite especial aos ex-seminaristas.
Para as crianças (até 09 anos): espaço próprio todas as noites na sala atrás do Santuário; romaria da criança: sáb., 08/10, 09h30, procissão da Praça Jayme Lago
(Bombeiros) ao Santuário, com missa. Levar: fraldas, roupa para crianças, algum
brinquedo, doces ou bolachas, para serem doados a crianças pobres. Dia da Romaria (09/10): - Missas no Santuário: 06h30, 08h, 12h30, 18h. Na Catedral: 08h
e 18h. Procissão e missa campal: 09h; adoração, terço, bênção com o Santíssimo, da saúde e dos objetos religiosos, 14h.
Ministros: Presença do maior número possível para servir a sagrada comunhão em
todas as tardes e noites da novena e no dia da romaria.
‘Ave Maria’ nas Rádios – durante a novena, às 18h, com reflexão sobre o enfoque de
cada dia. / Romaria em Rádio e Internet: programação, informações, pelas redes
sociais do Santuário e Paróquias; pelo site: www.diocesedeerexim.org.br Missas,
pela Rádio Virtual FM 104.7, pela Difusão AM 650 e pela Aratiba AM 900 e seus
sites, bem como de outras, rádios-web, especialmente no dia da Romaria.
Lembretes:
- Até sexta-feira, Semana Nacional da Vida.
- Segunda-feira, às 08h30, reunião com os representantes do Apostolado da Oração
no Centro Diocesano.
- Sábado – Dia do Nascituro.
- Domingo, 28º do TC-C – 71ª Romaria Diocesana de N. Sra. de Fátima.

Leituras da semana:
Dia 03, 2ªf, Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco, presbíteros e seus companheiros, mártires: Gl 1,6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-37; Dia 04, 3ªf, S. Francisco
de Assis: Gl 1,13-24; Sl 138(139); Lc 10,38-42; Dia 05, 4ªf, S. Benedito, o Negro
e Sta. Faustina Kowalska: Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117); Lc 11,1-4; Dia 06, 5ªf, S.
Bruno: Gl 3,1-5; Lc 1,69-70.71-72.73 e 75(R.cf. 68); Lc 11,5-13; Dia 07, 6ªf, N.
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Sra. do Rosário: At 1,12-14; Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55(R.cf. 54b); Lc
1,26-38; Dia 08, sáb.: Gl 3,22-29; Sl 104(105); Lc 11,27-28; Dia 09, Dom., 28º
TC-C: 2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19; (Cura de dez leprosos).
Oração do Mês Missionário 2022
- Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a
assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja
sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do
Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, sejamos vossas
testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida,
principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda
alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!
Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário
Tema: A Igreja é missão - Lema: “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8)
Animados pelo Ano Jubilar Missionário, a Campanha Missionária 2022 apresenta o tema “A Igreja é missão”, cuja inspiração bíblica é “Sereis minhas testemunhas”
(At 1,8). Este tema e lema concluem o caminho de três anos onde destacamos a
natureza missionária da Igreja que não se reduz a uma dimensão ou em atividades.
Um dos testemunhos missionários é da bem-aventurada Pauline Marie Jaricot,
nascida em Lyon em 22 de julho de 1799. Ela fundou a obra da Propagação da Fé em
3 de maio de 1822, dando origem às Pontifícias Obras Missionárias (POM) como
rede mundial de oração e solidariedade a serviço do Papa e das Igrejas locais. Desde
os primeiros anos da obra, o desejo era claro: apoiar todos os missionários necessitados de ajuda espiritual e material.
O mês missionário nos convida a gestos concretos de solidariedade. Em todas as
Igrejas do mundo realiza-se, no penúltimo sábado e domingo de outubro (22 e 23) a
coleta missionária, destinada de forma integral para a missão universal. (Da apresentação da Campanha Missionária no site das Pontifícias Obras Missionárias – POM)
Romaria
Pe. Zezinho nos oferece esta preciosa pérola que retrata bem a piedade popular
mariana, especialmente em romarias:
“Em procissão, em romaria, romeiro/ ruma para a casa de Maria./ Em procissão,
feliz da vida, romeiro/ vai buscar a paz de Aparecida”. Poder-se-ia trocar Aparecida
por Mãe querida.
O Brasil todo é marcado por romarias, mais antigas ou mais recentes, locais,
regionais ou nacionais. Todas as Dioceses do Rio Grande do Sul têm sua romaria.
Nossa região vive 3, a Na. Sra. da Santa Cruz, neste ano, (35ª), a Na. Sra. de Fátima
(71ª) e a Na. Sra. da Salette (87ª).
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Celebração da Palavra de Deus
28º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 09.10.2022

- Cultivar a gratidão pelo que se recebe de Deus e dos irmãos e irmãs
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão
“Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
- 71ª Romaria de Fátima: Maria, Mãe da unidade, nos ensina a caminhar juntos
“A tua saudação me trouxe alegria” (Cfe. Lc 1,39-45)
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Vivendo a graça de nossa Romaria anual a N. Sra. de Fátima, no
Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário, agradecidos, louvamos a Deus porque nos socorre em nossos sofrimentos. Confiantes, lhe pedimos que renove sua ajuda para nós e para os que
passam por provações maiores, especialmente por causa de doença, no compromisso de sermos solidários com eles. Pedimos
a Maria, Mãe da unidade, que nos ajude a caminharmos juntos
e nos conceda a alegria que deu a Isabel na visita que lhe fez.
(Solenidade de N. Sra. Aparecida, padroeira do Brasil, segunda-feira / Dia do Nascituro, neste sábado / Cursilho Adulto Masculino, de sexta-feira a domingo, em
Marcelino Ramos / ...)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 887) 1. Apareceu aos pastorinhos, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a alegria de Deus Pai de bondade, a graça de Jesus Cristo que acolhe e cura
a quem recorre a Ele, a luz do Espírito Santo que conduz a Igreja em sua missão,
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. ...
S. (Nº 693) Senhor, que sois o ungido do Pai e por vosso sangue nos libertastes do
pecado, tende piedade de nós.
A. Kyrie eleison.
S. Cristo, que curais as feridas da alma e dais aos que sofrem o óleo da alegria, tende
piedade de nós.
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A. Christe eleison.
S. Senhor, que ﬁzestes de nós o novo e deﬁnitivo povo sacerdotal, tende piedade de
nós.
A. Kyrie eleison.
P. Deus onipotente e bondoso...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/G) Ref. Glória, glória, glória a Deus ...
P. OREMOS. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça para
que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. PNSrJC.
A. Amém.
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 27º DTC-C, p. 978-980).
1ª Leitura: 2 Reis 5,14-17
Naamã voltou para junto do homem de Deus, e fez sua profissão de fé.
Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça.
A. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça.
S. 1 - Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios! Sua mão e o
seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
2. - O Senhor fez conhecer a salvação e, às nações, sua justiça; recordou o seu amor
sempre fiel pela casa de Israel.
3. - Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o
Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai!
2ª Leitura: 2Tm 2,8-13
Se com Cristo ficarmos firmes, com ele reinaremos.
Evangelho: Lc 17,11-19
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus!
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
A 71ª Romaria Diocesana de Fátima tem como tema Maria, Mãe da unidade,
nos ensina a caminhar juntos.
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Hoje é oportuno refletir, ao menos um pouco, sobre este enfoque, pois, ao longo da novena, a reflexão foi sobre caminhar juntos: na educação e cultura, na vida
em família, no ambiente de trabalho, no cuidado pelo meio ambiente, no cuidado
com os doentes e atenção com os idosos, no amor e serviço aos pobres, na promoção
da paz ...
Todas as designações de Mãe que podemos dar a Maria têm sua base no fato
de ela ser a Mãe de Cristo, e por isso, também, como celebramos no dia primeiro de
janeiro, Mãe de Deus.
E ela é Mãe de Cristo por sua fé e total disponibilidade a Deus. A jovem
de Nazaré, prometida em casamento a José, vivia a fé de seu povo. Confiava na
realização das promessas do Deus de Abraão, Isac e Jacó, do Deus da Aliança, de
que enviaria o Messias Salvador. Certamente, ela tinha bem presente os constantes
anúncios dos profetas que renovavam a esperança do povo na vinda do enviado
divino. Não imaginava, porém, que ela seria a escolhida para ser sua mãe. Daí sua
surpresa quando o anjo lhe deu a grande notícia. Responde com total obediência: eis
aqui a serva do Senhor!
Como Mãe solícita e dócil, torna-se discípula de seu próprio Filho, acompanhando-o no anúncio do Reino, no serviço aos pobres, na cura dos doentes, até a
morte na Cruz. Junto à Cruz, ela recebeu a missão de ser mãe de todos nós, representados em João, o discípulo a quem Jesus amava. A comunidade cristã acolheu Maria
como Mãe e ela assim entendeu sua presença junto aos discípulos de seu Filho. Por
esta razão, a vemos reunida com os apóstolos e outros seguidores de Cristo, em oração, no Cenáculo, aguardando a vinda do Espírito Santo.
Como em Caná da Galiléia sua intervenção junto a Jesus fez acontecer seu
primeiro sinal que desperto a fé dos apóstolos, Maria, continuamente, nos ajuda a
cultivar uma fé sempre mais amadurecida. Como no monte Calvário, junto à Cruz,
onde testemunhou sua perseverança, ela nos ampara a fim de nunca recuarmos no
seguimento de seu Filho, permanecendo fiéis a Ele em qualquer circunstância da
vida.
O lema da Romaria é: a tua saudação me trouxe alegria. É a alegria que vem
daquele que ela levava em seu seio, o Filho Deus, nosso Salvado. Vivendo em Cristo, temos sua alegria e podemos irradiá-la a todos. É a alegria verdadeira.
Que Maria, Mãe da família e da Igreja, Mãe da unidade, acompanhe nossos
lares, para que sejam como o dela, de José e Maria, em Nazaré a fim de que neles
todos cresçamos em idade, sabedoria e graça. Todos caminhemos juntos e levemos
a alegria a todos.
A vocês membros dessa assembleia litúrgica a saudação do bispo e minha.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.
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Profissão da fé
A./B. (Nº 754/ B) Ref. Creio, creio, creio, Senhor, ...
Oração dos fiéis
P. Na comunhão diocesana de oração neste dia da Romaria e com a confiança dos
leprosos que pediram compaixão a Jesus, dirijamos nossas preces a Deus Pai.
A. (Nº 893) Por Maria, escutai nossa prece, Senhor.
1. Para que a Igreja, como deseja o Papa Francisco, tenha ousadia missionária e
profética no anúncio da alegria do Evangelho a todos os povos, nós vos pedimos,
ó Deus.
2. Para que os governantes desenvolvam políticas públicas que garantam a todos o
acesso ao tratamento da saúde, especialmente aos mais pobres, nós vos pedimos,
ó Deus.
3. 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, nós vos pedimos, ó Deus:
4. Para que Nossa Senhora de Fátima nos conceda e auxilie a transmitir a todos a
mesma alegria que deu a Isabel ao visitá-la, nós vos pedimos, ó Deus:
5. 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, nós vos pedimos, ó Deus:
6. ...
P. ... (Oração do Mês Missionário 2022)
A. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do
mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline
Jaricot, sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos,
culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha
das Missões, rogai por nós!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
A. (Nº 447) Ref. Nesta prece, Senhor....
P. Acolhei, ó Deus, a oração e a penitência dos romeiros de Fátima para que o

nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo, Nosso Senhor.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. 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
D. 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.
D. 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.
D. Obrigado, ó Deus, pela Mãe Igreja e por sua ação evangelizadora no mundo, com
o Papa N., ___ 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.
D. 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.
D. 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 da Comunhão Eucarística
D. Fiéis ao ensinamento de Cristo de chamar a Deus de Pai, rezemos: Pai nosso...
(ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
A. (Nº 884) /:Bendita és tu, Maria, / Mãe da família ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos humildemente que, ali-

mentando-nos vossa Palavra e com a comunhão eucarítica, possamos participar da vossa vida. Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese em sua Romaria / Missões / religiosos e religiosas na Diocese / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Procuremos confiar sempre em Deus em nossas necessidades, ser-lhe agradecidos pelos dons que nos concede, contando com a intercessão de Maria que nos
ensina a caminhar juntos.
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A. (Nº 900) Ref. /:O Senhor fez em mim maravilhas, Santo é o seu nome!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme os nossos corações e os fortaleça com sua graça, para sermos fiéis
na oração e sinceros no amor fraterno. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e
fonte da vida: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça e quarta-feira, encontro presencial com coordenadores das dioceses e arquidioceses do Regional Sul 3 da CNBB, na casa das Irmãs Salesianas em Porto Alegre.
- Quarta-feira – Solenidade de N. Sra. Aparecida, Padroeira do Brasil.
- De sexta-feira a domingo, Cursilho Adulto Masculino, em Marcelino Ramos.
- Sábado, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa
Idosa na sede paroquial N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim, incluindo as
Paróquias de Barão de Cotegipe e Aratiba; 17h, missa com professores na igreja
N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim; 18h, crismas na igreja N. Sra. Aparecida,
Bairro Bela Vista, Erechim.
- Sábado e domingo, festa do padroeiro São Francisco de Assis, na sede paroquial
de Mariano Moro.
- Domingo - 29º do TC-C - 10h, missa e crismas na igreja São Francisco de Assis,
sede paroquial de Mariano Moro; Assembleia eletiva do Núcleo Diocesano da
Conferência dos Religiosos do Brasil, local a definir.
Leituras da semana:
Dia 10, 2ªf: Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112(113); Lc 11,29-32; Dia 11, 3ªf, S. João
XXIII: Gl 5,1-6; Sl 118(119); Lc 11,37-41; Dia 12, 4ªf, N. Sra. da Conceição Aparecida, Padroeira do Brasil: Est 5,1b-2.; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16ª;
Jo 2,1-11; Dia 13, 5ªf: Ef 1,1-10; Sl 97(98) Lc 11,47-54; Dia 14, 6ªf, S. Calisto I:
Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7; Dia 15, sáb., Sta. Teresa de Jesus: Ef 1,15-23;
Sl 8,2-3a.4-5.6-7(R.cf.7); Lc 12,8-12; Dia 16, Dom., 29º TC-C: Ex 17,8-13; Sl
120(121); 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8; (Juiz iníquo e viúva);
Recursos para a Evangelização: Para realizar sua missão, a Igreja precisa
também de recursos financeiros, obtidos pelas coletas e pelo dízimo, prática da
partilha iluminada pela fé, sinal concreto da compreensão do sentido de ser comunidade. O Dízimo é a participação de todos na caminhada da Igreja.
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Celebração da Palavra de Deus
29º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 16.10.2022

- O clamor de quem sofre é acolhido por Deus
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão
“Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

A perseverança nos empreendimentos humanos, na prática
das virtudes cristãs, também na oração é fundamental em nossa
vida. Pela constância na oração pessoal, familiar e comunitária,
encontramos forças para vencer as dificuldades, sermos solidários
com os injustiçados e participarmos da missão da Igreja, sendo
testemunhas de Cristo como nos lembra o Mês das Missões do Ano
Jubilar Missionário.
(...Encontro dos religiosos e religiosas da Diocese, neste domingo / profissionais da saúde pelo dia do médico, terça-feira / Cursilho adulto feminino, de sexta-feira a domingo, em Marcelino Ramos / ...)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 391) Ref. Venha, povo de Deus, celebrar ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai que acolhe e faz justiça
a todos e a luz do Espírito Santo que nos guia, 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 693) Senhor, que sois o ungido do Pai e por vosso sangue nos libertastes do
pecado, tende piedade de nós.
A. Kyrie eleison.
P/S. Cristo, que curais as feridas da alma e dais aos que sofrem o óleo da alegria,
tende piedade de nós.
A. Christe eleison.
P/S. Senhor, que ﬁzestes de nós o novo e deﬁnitivo povo sacerdotal, tende piedade
de nós.
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A. Kyrie eleison.
P. Deus de poder e clemência...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 715/A) Glória a Deus nas alturas e paz na terra ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao
vosso dispor e vos servir de todo o coração. PNSrJC...
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 29º DTC-C, p. 984-986).
1ª Leitura: Ex 17,8-13
E, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia.
Salmo: Sl 120(121)
S. Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a terra.
A. Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a terra.
S. 1. - Eu levanto os meus olhos para os montes: * de onde pode vir o meu socorro?
- Do Senhor é que me vem o meu socorro,* do Senhor que fez o céu e fez a terra!
2. - Ele não deixa tropeçarem os meus pés,* e não dorme quem te guarda e te vigia.
- Oh! não! Ele não dorme e nem cochila,* aquele que é o guarda de Israel!
3. - O Senhor é o teu guarda, o teu vigia,* é uma sombra protetora à tua direita. - Não
vai ferir-te o sol durante o dia,* nem a lua através de toda a noite.
4. O Senhor te guardará de todo o mal,* ele mesmo vai cuidar da tua vida! - Deus te
guarda na partida e na chegada.* Ele te guarda desde agora e para sempre!
2ª Leitura: 2Tm 3,14-4,2
Evangelho: Lc 18,1-8
A. (Nº 728) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas ações; penetrando os sentimentos, vai
ao íntimo dos corações.
A. Aleluia...
Mensagem da Palavra de Deus
Sem perseverança, nada se alcança.
Todos temos, certamente, experiência pessoal e conhecimentos de inúmeros
fatos que comprovam esta afirmação da sabedoria popular. Não se pode desistir de
um projeto porque numa primeira ou até mais tentativas não se conseguiu realizá-lo.
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Quem passou por fraturas, por exemplo, em consequência de acidente de carro ou de
trabalho, perdendo a movimentação de pernas e/ou braços, precisa de muito tempo
de fisioterapia e treinamentos especiais para recuperar a mobilidade.
Mas ninguém deveria precisar de persistência, de perseverança para enfrentar
filas a fim de conseguir consulta médica, tratamento clínico, internação hospitalar
pelo sistema público de saúde. Nem para solucionar algum problema pela via judicial. Há pendengas que se arrastam por tanto tempo que, às vezes, interessados morrem antes de ver a solução. E há recursos acolhidos em tribunais, também no campo
da justiça eleitoral, como se vê em época de eleição, particularmente relacionados à
lei da Ficha Limpa, que visam apenas interesses escusos.
A liturgia da Palavra deste terceiro domingo do mês missionário fala da necessidade de paciência e perseverança na oração, na proclamação da Palavra de Deus,
na implantação da justiça no mundo. A força da oração paciente e perseverante é
ilustrada com a figura de Moisés em oração, conforme a primeira leitura, e da viúva
pobre que insiste junto a um juiz iníquo para que lhe faça justiça, pela parábola de
Jesus no Evangelho. A necessidade da proclamação persistente da Palavra de Deus
está na exortação de São Paulo, na segunda leitura.
A primeira leitura descreve o povo atacado na sua caminhada para a Terra
Prometida. Moisés ordenou a Josué que organizasse a defesa. Moisés, por sua vez,
foi ao monte rezar, acompanhado dos patriarcas Aarão e Ur. Enquanto Moisés rezava de braços erguidos, o povo vencia. Se os abaixava, o povo era vencido. Como
cansasse, Aarão e Ur lhe seguravam os braços erguidos.
Moisés é figura, imagem de Cristo. Assim como Moisés recebeu de Deus os
mandamentos e os transmitiu ao povo, Cristo nos deu o mandamento do amor, o
caminho das bem-aventuranças, a boa-nova da salvação. Como Moisés intercedeu
pelo povo de braços erguidos, sustentados por Aarão e Ur, Cristo continua na cruz
de braços abertos, seguros pelos cravos, para sustentar nossa luta na planície deste
mundo contra a injustiça, a exploração, a corrupção, os preconceitos, o comércio de
drogas, a utilização da religião para fins econômicos e políticos e outros tantos males.
A propósito, vale citar Gregório de Matos que escreveu, em forma de oração a
Cristo na cruz: “A vós correndo vou, braços sagrados nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estais abertos, e, por não castigar-me, estais cravados”.
Para o autor, os braços de Cristo estão cravados para não castigar. Mas podemos
vê-los cravados para que permaneçam abertos em atitude de acolhida a todos os que
a Cristo se dirigem.
Nesta luta, devemos rezar com paciência e persistência, como a viúva pobre
do evangelho deste domingo, que não desiste de importunar o juiz para que lhe faça
justiça. O juiz, que não respeitava ninguém, apenas para evitar alguma agressão da
mulher, acabou atendendo-a. Jesus não compara Deus ao juiz, mas ensina que deve-
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mos ser perseverantes como a mulher. Se um juiz iníquo acaba atendendo a pobre
mulher, mesmo que seja para se ver livre da importunação, quanto mais Deus que é
rico em misericórdia.
Nesta viúva pobre poderíamos ver a própria humanidade pecadora em sua luta
contra o mal, necessitada do auxílio divino para vencer. Se Deus enviou seu Filho,
Cordeiro divino, para tirar o pecado do mundo, não nos dispensa a participação
pessoal para que isto aconteça.
Orar insistentemente não significa apresentar exigências a Deus, nem multiplicar nossas palavras. E o primeiro fruto da oração é a própria intimidade com Deus,
força indispensável para implantar a justiça. Rezando, mergulhamos em Deus. Fazemos antecipadamente a experiência da eternidade, vivendo na comunhão trinitária.
Saudações e bênçãos a todos em nome também em nome de nosso Bispo,
Dom Adimir Antonio Mazali.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.
Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!...
Oração dos fiéis
P. Motivados pela importância da constância na oração, apresentemos a Deus nossas
preces.
A. Ó Deus, socorrei-nos em vossa bondade.
L. 1. Para que a Igreja em sua missão evangelizadora conte sempre com a oração, o
testemunho e auxílio de todos, nós vos pedimos:
2. Para que os missionários e missionárias perseguidos por causa do Evangelho tenham vossa força para permanecerem firmes na missão, nós vos pedimos:
3. Para sermos sempre justos em nosso pensar e agir, evitando julgamentos e atitudes de preconceito e discriminação, nós vos pedimos:
4. Para que as autoridades, especialmente as do Judiciário atuem em tudo com justiça, sendo sensíveis ao clamor dos excluídos, nós vos pedimos:
5. Para buscarmos sempre a sabedoria da Vossa Palavra que conduz à salvação em
vosso Filho Jesus Cristo, nós vos pedimos:
6. Por todos os profissionais da saúde, a fim de que sua atividade promova vida saudável para todos, nós vos pedimos:
7. ...
P. Ó Deus nosso Pai, sede benigno conosco e concedei-nos vossa graça a fim de
participarmos ativamente na missão da Igreja de anunciar vosso amor a todos os
povos. Por Cristo, Nosso Senhor.
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3. RITO DE OFERTA
A. (N 422) Ref. Aceita, Senhor, nossos dons. ...
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos com liberdade, para

que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pela celebração que
realizamos em vossa honra. 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. 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.
A. A Vós, ó Deus, o nosso louvor agora e sempre.
D. 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.
D. 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.
D. 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.
D. 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.
D. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da sagrada comunhão eucarística, rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
A. (Nº 481) 1. Caminhando vai teu povo que ...
P. OREMOS. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na cele-

bração de vossa Palavra para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos
conhecer os valores eternos. Por Cristo, Nosso Senhor.

A. Amém.
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D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese / Missões / médicos e profissionais da saúde pelo seu dia terça-feira / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Procuremos erguer sempre nossas mãos em oração, como nos pede a liturgia
de hoje e que nos sustenta na missão.
A. (Nº 854) Ref. /:Mostra-me, Senhor, teus caminhos, / eu quero em teus caminhos andar!:/
Pois, sozinho, ando perdido pela vida, / e me canso de andar.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus confirme os nossos corações e os fortaleça com sua graça, para serms fiéis
na oração e sinceros no amor fraterno. E que nos abençoe Deus todo-poderoso e
fonte da vida: Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Terça-feira, 20h, Missa com os profissionais de saúde pelo Dia do Médico, na
Catedral S. José.
- Quarta-feira, 08h30, reunião dos padres da Área Past. de Erexim, na sede paroquial
S. Francisco de Assis, Progresso.
- Sexta-feira, 14h30, tarde de oração do Apostolado da Oração na Catedral S. José,
Erechim.
- De sexta-feira a domingo, Cursilho Adulto Feminino, em Marcelino Ramos.
- Sábado, 16h, Crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Par. de Barão de Cotegipe;
18h, Crismas na igreja N. Sra. da Salette, Três Vendas, Erechim.
23 - 30º DTC-C – Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Infância Missionária - coleta missionária, 09h e 18h, Crismas na igreja N. Sra. da Salette, Três
Vendas, Erechim.
Leituras da semana:
Dia 17, 2ªf, Sto. Inácio de Antioquia: Ef 2,1-10; Sl 99(100); Lc 12,13-21; Dia 18, 3ªf,
S. Lucas, Evangelista: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9; Dia 19, 4ªf., S. João
de Brébeuf e Sto. Isaac Jogues, presbíteros e seus companheiros, mártires: S. Paulo
da Cruz: Ef 3,2-12; Is 12,2-3.4bcd.5-6(R.cf.3); Lc 12,39-48; Dia 20, 5ªf: Ef 3,14-21;
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Sl 32(33); Lc 12,49-53; Dia 21, 6ªf: Ef 4,1-6; Sl 23(24); Lc 12,54-59; Dia 22, sáb,
S. João Paulo II: Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 13,1-9; Dia 23, Dom. 30º TC-C: Eclo
35,15b-17.20-22a; Sl 33(34); 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 (O fariseu e o publicano).
“Sereis minhas testemunhas” (At 1, 8)
Estas palavras encontram-se no último colóquio de Jesus ressuscitado com os
seus discípulos, antes de subir ao Céu, como se descreve nos Atos dos Apóstolos:
“Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo” (1,
8). E constituem também o tema do Dia Mundial das Missões de 2022, que, como
sempre, nos ajuda a viver o fato de a Igreja ser, por sua natureza, missionária. ...
3. «Recebereis a força do Espírito Santo – Deixar-se sempre fortalecer e
guiar pelo Espírito
Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade: Assim
começa a era da evangelização do mundo por parte dos discípulos de Jesus, que
antes apareciam fracos, medrosos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes coragem e sabedoria para testemunhar Cristo diante de todos (Papa Francisco,
mensagem para o Dia Mundial das Missões de 2022).
Oração do Mês Missionário:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a
assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja
sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do
Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, sejamos vossas
testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida,
principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda
alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós!
A cooperação missionária
Os batizados receberam “a missão de anunciar o Reino de Deus” e “de estabelecê-lo em todos os povos” (LG 5). Não podemos fugir dessa responsabilidade.
Assim, ... cada cristão membro da Igreja tem o dever de colaborar para que a mensagem do Senhor se difunda e chegue até os últimos confins da terra” (CMi 1).
Ao cumprir o mandado de Jesus, nem todos os cristãos deixam a sua terra para
servir nas missões além-fronteiras. Em nossas comunidades na Igreja local, são apenas alguns os missionários e missionárias que partem. Porém, toda a comunidade
tem o dever de participar ativamente na missão universal.
Esta participação se realiza de três formas: 1) pela oração, sacrifício e testemunho de vida, que acompanham os passos dos missionários e das missionárias,
mundo afora; 2) por meio da ajuda material dos projetos missionários: “Deus ama
quem dá com alegria” (2Cor 9,7); e principalmente, 3) colocando-se à disposição
para servir na missão ad gentes. Sem missionários e missionárias não há missão.
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Celebração da Palavra de Deus
30º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 23.10.2022

- A oração e atitudes que justificam diante de Deus
- Dia Mundial das Missões e da Pontifícia Obra da Inf. Mis. no Ano Jubilar Missionário:
A Igreja é missão - “Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Participando da celebração litúrgica dominical, bendizemos
a Deus que nos sustenta nas provações da vida e acolhe a oração
a ele dirigida de coração sincero, humilde e solidário com todos,
especialmente os marginalizados. Neste Dia Mundial das Missões
e da Pontifícia Obra da Infância Missionária, rezamos para que a
Igreja realize com renovado ardor sua missão no mundo e os missionários sejam revigorados no anúncio da alegria do Evangelho.
(... a partir do batismo, todos discípulos missionários de
Cristo / A Igreja é missionária por natureza.../ diversas formas de ajudar a Igreja
em sua missão: participação ativa na comunidade, oração, doação de recursos –
hoje coleta para as missões).
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 392) Ref. Venham todos! É o Pai quem convida ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, a paz e o ardor missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, enviado
pelo Pai com a força do Espírito Santo para anunciar a boa nova da salvação a
todos os povos, 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 indicais a humildade e a solidariedade com os irmãos e irmãs para
a oração verdadeira, tende piedade.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sempre vos colocastes ao lado dos empobrecidos, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que atendeis a súplica de quem confia na vossa justiça e espera a vossa
salvação, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus fonte de perdão e de paz...
A. Amém.
Hino de louvor
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas alturas!...

Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse o sacramento da salvação para
todas as nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse até o fim dos
tempos. Despertai nos corações dos vossos fiéis a consciência de que são
chamados a trabalhar pela salvação da humanidade até que de todos os povos surja e cresça para vós uma só família e um só povo. PNSrJC...
2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 30º DTC-C, p. 987-989).
Leitura Eclo 35,15b-17.20-22a
A prece do humilde atravessa as nuvens.
L. Leitura do Livro do Eclesiástico.
O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em
prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas dos oprimidos; jamais despreza
a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a
Deus como ele o quer, será bem acolhido e suas súplicas subirão até as nuvens.
A prece do humilde atravessa as nuvens: enquanto não chegar não terá repouso; e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e
execute o julgamento. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Salmo: Sl 33(34)
S. O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor liberta a vida dos seus servos.
A. O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor liberta a vida dos seus servos.
S.1. - Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo,* seu louvor estará sempre em minha
boca. - Minha alma se gloria no Senhor;* que ouçam os humildes e se alegrem!
2. - Mas ele volta a sua face contra os maus,* para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta * e de todas as angústias os liberta.
3. - Do coração atribulado ele está perto * e conforta os de espírito abatido. - Mas
o Senhor liberta a vida dos seus servos,* e castigado não será quem nele espera.
2ª Leitura: 2Tm 4,6-8.16-18
Agora está reservada para mim a coroa da justiça.
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Leitura da segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício; aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a
corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o
Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a
todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Na minha primeira
defesa, ninguém me assistiu; todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja
levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças; ele fez com
que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as
nações; e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal
e me salvará para o seu Reino celeste. A ele a glória, pelos séculos dos séculos!
Amém. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
Evangelho: Lc 18,9-14
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. 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
Há dificuldades em relação à oração. Há quem diga que não se reza repetindo
fórmulas decoradas. Outros que questionam: de que adianta a pessoa ir à igreja rezar
se é ruim com os outros especialmente com a família. Outros ainda dizem que vão
à igreja só quando dá tempo, mas que rezam todos os dias. Pena que deixam para
Deus apenas a sobra do tempo.
Há realmente dificuldades em relação à oração. Uma delas é entender sua natureza, a necessidade que se tem dela para uma vida feliz e forte, o tempo a ser dedicado
à oração e a própria qualidade da oração. Outra dificuldade, certamente, é conhecer e
criar as disposições pessoais indispensáveis para se rezar bem, de forma que a oração
tenha reflexos na vida pessoal, familiar, comunitária e social. Disposições prévias
para que a oração nos torne mais amigos de Deus e nos santifique realmente.
A reflexão sobre a oração aparece novamente na Palavra de Deus deste domingo, dia mundial das missões. No último domingo, a liturgia falava da necessidade da perseverança na oração, na proclamação da Palavra e na implantação da justiça. Neste domingo, ela fala da força da oração, mas da oração feita com humildade
e confiança. Por quê?
Jesus, em caminho para Jerusalém, ia formando os seus seguidores. Primeiro
apresentou-lhes as exigências para alguém ser seu discípulo: renunciar a si mesmo,
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tomar a cruz de cada dia, desapegar-se dos bens e dos laços familiares, colocar-se
total e gratuitamente a serviço de Deus. Diante da grandeza deste projeto de vida,
os discípulos pediram a Jesus que lhes aumentasse a fé. Ele lhes falou da confiança
absoluta que deviam colocar em Deus e da gratidão a ele por todos os seus dons.
Ensinou-os a rezar com a persistência daquela viúva pobre que apelava ao juiz para
lhe fazer justiça, até que conseguiu ser atendida.
No evangelho deste domingo, Jesus ensina que a oração deve ser humilde,
contando a parábola que ficou conhecida como a do fariseu e do publicano. Os dois
vão ao templo rezar. O fariseu se coloca bem na frente e, na sua presunção de se julgar fiel cumpridor das leis, sendo melhor do que os outros, agradece a Deus por não
ser como eles. O publicano, no fundo do templo, de cabeça baixa, humildemente
pedia piedade a Deus, reconhecendo ser um pecador.
E Jesus conclui dizendo que o publicano saiu justificado perante Deus e o fariseu não, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado.
Parece ter razão quem pergunta: Será que Deus presta atenção à oração de quem não
presta?
Quais os defeitos fundamentais do fariseu? Dois: seu desprezo pelos outros
e sua autojustificação. Quais as qualidades do publicano? Três: reconhece precisar
de Deus, tem confiança e certeza de que Deus pode ajudá-lo; invoca a misericórdia
divina.
Quando fala da oração, especialmente nesta parábola, Jesus não menciona
detalhes exteriores da oração: fórmulas de rezar, lugar da oração, posição do corpo,
em silêncio ou falando alto. Insiste na qualidade da oração e da vida do orante. O
modo de viver da pessoa determina o seu modo de rezar.
O autosuficiente não consegue rezar porque se basta a si mesmo, dispensando
Deus. Só quem é humilde consegue rezar de forma autêntica. Humildade não é menosprezo. Jesus mesmo se declarou manso e humilde de coração. Maria se declarou
a humilde serva do Senhor.
A primeira leitura deste domingo assegura que a oração humilde tem grande
força diante de Deus. A prece de quem O serve como ele quer e é humilde atravessa
as nuvens. Ou seja, não será inútil, não ficará no vazio.
Sejamos humildes, rezemos sempre e não só por nós. Rezemos pelos outros,
pelo nosso país em campanha eleitoral, pelos mais necessitados. Neste dia, especialmente, pelos missionários.
Cultivemos o espírito missionário e confiemos na força da oração.
É o que lhes desejo junto com nosso Bispo Dom Adimir.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.
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Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,....
Prece dos fiéis
P. Com a humildade e a confiança daquele que, segundo a parábola do evangelho,
foi justificado por Deus em sua oração, façamos nossas preces comunitárias.
A. Ouvi, Senhor, a nossa prece
1. Para que nos ajudeis a conhecer e a viver a dimensão sinodal da Igreja testemunhando a comunhão, a participação e a missão, nós vos pedimos:
2. Para que a Igreja, as organizações sociais e o poder público tenham sempre atenção preferencial aos injustiçados, sofredores e necessitados, nós vos pedimos:
3. Para que os missionários que dedicam sua vida à missão longe de sua família e
de sua comunidade de origem tenham permanentemente vossa graça e a ajuda dos
que os enviaram, nós vos pedimos:
4. Para cultivarmos o espírito missionário em nossas famílias e comunidades, com
participação constante na missão da Igreja, nós vos pedimos:
5. Para desenvolvermos projetos de transformação do mundo, proteção ao meio
ambiente e harmonia com a natureza, nós vos pedimos:
6. ...
P. ...
A. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do
mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Pauline
Jaricot, sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos,
culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha
das Missões, rogai por nós!
3. LITURGIA EUCARÍSTICA
Procissão e apresentação das oferendas
(A coleta de hoje é para as missões)
A. (452) 1. O nosso Deus, com amor sem medida, ...
P. Ó Deus, fazei que suba à vossa presença e seja aceita a oferenda da Igreja

suplicante, que a gloriosa paixão do vosso Filho tornou agradável para a
salvação do mundo inteiro. Por Cristo, Nosso Senhor.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Celebrando o Mistério Pascal, nós lembramos também, ó Deus, a obra de vossa
criação e vos bendizemos pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar e por todas as
maravilhas da terra.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Nosso louvor a Vós, ó Pai, por vosso Filho pelo qual nos revelastes vossa misericórdia e nos reconciliastes convosco e entre nós.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Nós vos glorificamos pela Virgem Maria que nos deu o Salvador por obra do
Espírito Santo e por todos os santos e santas que foram fiéis ao Evangelho que Ele
nos anunciou.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. A Vós, Ó Pai de bondade, nossa gratidão pela Igreja enviada a anunciar a salvação realizada na cruz; gratidão pelo nosso Papa N, pelo nosso Bispo N. e pelo(s)
padre(s) N. que anima(m) nossas comunidades.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Na esperança da ressurreição eterna, nós pedimos pelos nossos irmãos e irmãs
falecidos (...); sejam todos acolhidos em vossa casa com Jesus.
A. Onipotente e bom Senhor, a Vós glória e louvor!
D. Ó Deus, vos apresentamos este nosso louvor em nome daquele que nos ensinou a
dirigir-nos a vós com a confiança de filhos, Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Motivados pelo Espírito de Jesus e formados pela sabedoria do Evangelho, rezemos: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstias no sacrário...)
(Nº 528) A. 1. Novamente nos unimos nesta ceia do perdão, ...
Ó Deus, santificai-nos pela comunhão na vossa mesa e fazei que as nações recebam
com alegria, pelo sacramento da vossa Igreja, a salvação realizada na cruz. Por
Cristo, Nosso Senhor.
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa
Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese; Missões / intenções do Papa e o bem da Igreja / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Reavivemos a consciência batismal em relação à missão da Igreja, sendo comunidades eclesiais missionárias, como nos pedem as Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja assumidas pelo nosso Plano Diocesano.
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A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, O Senhor nos chama e nos
envia!
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus nos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo; Ele nos dê o Espírito Santo para realizarmos a missão a que nos envia; dirija
nossos passos e confirme nossas palavras. E que nos abençoe o Deus da paz e do
perdão, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, 18h30, reunião do Conselho Econômico, no Centro Diocesano.
Sexta-feira, das 13h30 às 17h, encontro de formação de agentes da Pastoral da Pessoa Idosa na sede paroquial N. Sra. Aparecida, Bela Vista, Erechim, incluindo as
Paróquias da Catedral, São Pedro e Santa Luzia; 19h, Crismas na igreja S. João
Batista, Marcelino Ramos.
- Domingo, 31º do TC-C – Dia Nacional da Juventude – segundo turno das eleições
no Brasil.
Leituras da semana:
dia 28, 2ªf, Ss. Simão e judas Tadeu: Ef 2,19-22; Sl 18(19); Lc 6,12-19; dia 29,
3ªf: Rm 8,18-25; Sl 125(126); Lc 13,18-21; dia 30, 4ªf: Rm 8,26-30; Sl 12(13);
Lc 13,22-30; dia 31, 5ªf: Rm 8,31b-39; Sl 108(109); Lc 13,31-35; dia 1º, 6ªf:
Rm 9,1-5; Sl 147(147B); Lc 14,1-6; dia 02: COMEMORAÇÃO DE TODOS OS
FIÉIS DEFUNTOS: Jó 19.1.23-27a; Sl 26(27); Rom 5,5-11; Jo 6,37-40;dia 03,
Dom, 31º do TC-C, TODOS OS SANTOS: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3;
Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).
Sereis minhas testemunhas
Neste ano, o Dia Mundial das Missões proporciona-nos a ocasião de comemorar algumas efemérides relevantes para a vida e missão da Igreja: a fundação, há
400 anos, da Congregação de Propaganda Fide – hoje designada Congregação para
a Evangelização dos Povos – e, há 200 anos, da “Obra da Propagação da Fé; esta,
juntamente com a Obra da Santa Infância e a Obra de São Pedro Apóstolo, há 100
anos foram reconhecidas como ‘Pontifícias”.
Detenhamo-nos nestas três expressões-chave que resumem os três alicerces
da vida e da missão dos discípulos: 1. “Sereis minhas testemunhas” – A chamada
de todos os cristãos a testemunhar Cristo; 2. “Até aos confins do mundo” – A atu-
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alidade perene duma missão de evangelização universal; 3. “Recebereis a força do
Espírito Santo” – Deixar-se sempre fortalecer e guiar pelo Espírito.
... continuo a sonhar com uma Igreja toda missionária e uma nova estação da
ação missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo de Moisés para o povo
de Deus em caminho: “Quem dera que todo o povo do Senhor profetizasse” (Nm 11,
29). Sim, oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já somos em virtude do Batismo:
profetas, testemunhas, missionários do Senhor! Com a força do Espírito Santo e
até aos extremos confins da terra. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós! (Papa
Francisco, Mensagem para o Dia Mundial das Missões de 2022)

Celebração da Palavra de Deus
31º Domingo do Tempo Comum / Ano C – 30.10.2022

- A misericórdia divina alcança a todos e transforma o coração.
- Mês das Missões no Ano Jubilar Missionário: A Igreja é missão
“Sereis minhas testemunhas” (A7 1,8)
- Processo sinodal 2021-2023 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão
Cor litúrgica: VERDE

Secr. Dioc. de Pastoral

–

Erechim/RS

www.diocesedeerexim.org.br

Conscientes da importância da celebração litúrgica,
viemos ao encontro do Senhor neste último domingo do
mês especialmente dedicado a Maria e às missões, Dia
Nacional da Juventude. Na verdade, é Ele que vem ao
nosso encontro a fim de fazer-nos experimentar o abraço da sua misericórdia, para fazer arder o nosso coração e tornar-nos seus alegres missionários.
(... final do Mês do Rosário e do Mês Missionário do Ano Jubilar Missionário – missionários/as, especialmente os perseguidos / segundo turno das eleições gerais no
Brasil / comemoração de todos os fiéis defuntos, quarta-feira / ...)
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 346) 1. Com a presença de Cristo entre nós, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos cumula 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. ...
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Pedido de perdão
P. ...
P/S. (Nº 681) Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de
nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós!
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós!
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus rico em misericórdia...
A. Amém.
Hino de louvor
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos altos céus, ....
P. OREMOS. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos e

filhas a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao
encontro das vossas promessas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 31º DTC-C, Paulinas-Paulus, p. 990-992)
Anim. Acolhendo a misericórdia que Deus oferece a todos, nossa vida se transforma.
1ª Leitura: Sb 11,22-12,2
Senhor, de todos tens compaixão, porque amas tudo o que existe.
L. Leitura do Livro da Sabedoria.
Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, é como um grão de areia na balança, uma
gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Fechas os olhos aos pecados dos homens, para que
se arrependam. Sim, amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que fizeste; porque, se odiasses alguma coisa não a terias criado. Da mesma forma, como
poderia alguma coisa existir, se não a tivesses querido? Ou como poderia ser
mantida, se por ti não fosse chamada? A todos, porém, tu tratas com bondade,
porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em
todas as coisas! É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti,
Senhor. - Palavra do Senhor.
A. Graças a Deus.
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Salmo: Sl 144(145)
S. Bendirei eternamente vosso nome; para sempre, ó Senhor, o louvarei!
A. Bendirei eternamente vosso nome; para sempre, ó Senhor, o louvarei!
S. 1. - Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei,* e bendizer o vosso nome pelos séculos. - Todos os dias haverei de bendizer-vos,* hei de louvar o vosso nome para sempre.
2. - Misericórdia e piedade é o Senhor,* ele é amor, é paciência, é compaixão. - O
Senhor é muito bom para com todos,* sua ternura abraça toda criatura.
3. - Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,* e os vossos santos com louvores
vos bendigam! - Narrem a glória e o esplendor do vosso reino * e saibam proclamar vosso poder!
4. - O Senhor é amor fiel em sua palavra,* é santidade em toda obra que ele faz. - Ele
sustenta todo aquele que vacila * e levanta todo aquele que tombou.
2ª Leitura: 2Tes 1,11-2,2
Evangelho: Lc 19,1-10
A. Aleluia, aleluia, aleluia.
L. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho entregou! Quem no Filho crê e confia,
nele encontra eterna vida!
A. (Nº 742) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
Mensagem da Palavra de Deus
Fez sucesso no Brasil e no mundo o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo
Freire, no qual o grande educador, execrado pelo regime das décadas de 60 e 70
em nosso País, expõe os princípios de uma educação que parte do educando pobre,
excluído, carente.
Na verdade, neste princípio, há muito do jeito de Deus agir conosco, com a
humanidade. Ele usa a pedagogia do amor. Olha com misericórdia para o pecador,
dando-lhe sempre novas oportunidades de se corrigir e caminhar na justiça.
Esta sensibilidade de Deus com o oprimido aparece no chamado a Moisés
para libertar o povo da casa da servidão. Ele lhe diz: “Eu vi a aflição de meu povo
que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. E eu desci
para o livrar da mão dos opressores e fazê-lo subir para uma terra fértil e espaçosa,
uma terra que mana leite e mel” (Ex 3,7ss).
Na primeira leitura deste último domingo do mês missionário, na proximidade do dia de finados, tirada do livro da Sabedoria, o autor reconhece que Deus tem
compaixão de todos, porque tudo pode. Fecha os olhos aos pecados dos seres humanos para que se arrependam. A todos trata com bondade, porque tudo é dele. Por
isso corrige com carinho os que caem e os repreende, lembrando-lhes seus pecados
para que se afastem do mal e creiam nele.
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Esta misericórdia de Deus com os pecadores aparece mais explicitamente no
evangelho deste domingo quando Jesus, sempre em caminho de Jerusalém, visita
Zaqueu. Sabemos bem quem era Zaqueu: chefe dos cobradores de impostos, muito
rico, que, como ele mesmo reconhece diante de Jesus, havia prejudicado a muita
gente. Este homem queria ver Jesus. Por ser de baixa estatura, subiu a uma árvore no
lugar por onde Jesus devia passar. Aí foi surpreendido pela atenção de Jesus. Pediu
que descesse da árvore, pois devia ir até a sua casa. Não olhou para ele com o rótulo
de pecador e de publicano, como era visto pelos outros. Zaqueu desceu depressa e
foi recebê-lo em casa. Envolvido pela compaixão de Jesus, Zaqueu declarou-lhe
disposição de mudança radical de vida com gestos concretos: dar a metade de seus
bens aos pobres e devolver 4 vezes aos que tinha prejudicado. Comprometeu-se a
deixar a corrupção e a desonestidade, colocando a justiça em suas atitudes. As pessoas criticavam Jesus por ter ido à casa de um pecador. Ele, no entanto, declarou:
hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão,
pois o Filho do homem veio procurar e salvar quem estava perdido.
Envolvidos pela misericórdia de Deus, que fecha os olhos às nossas faltas,
devemos, como Zaqueu, depressa, assumir atitudes de mudança radical, para não
perdermos o momento precioso da graça divina que se dá em cada instante da vida.
Para sermos dignos desta benevolência de Deus e nossa fé se manifeste em obras,
precisamos, como diz São Paulo ter feito pelos tessalonicenses, conforme a segunda
leitura, rezar sem cessar.
Junto Dom Adimir, nosso Bispo, saudação e abraço a todos que participam
desta celebração litúrgica.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.
Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha conﬁança! ...
Prece dos fiéis
P. Com a abertura e a alegria de coração de Zaqueu ao acolher Cristo em sua casa,
apresentemos a Deus nossas preces comunitárias.
Ó Deus de amor, escutai nossa súplica.
1. Para que a Igreja, com a luz do vosso Espírito, possa ser solícita com todas as
pessoas proporcionando-lhes o encontro transformador com Cristo como o de Zaqueu, nós vos pedimos, Senhor.
2. Para que todos conduzam sua vida com retidão e justiça, especialmente em relação aos bens, nós vos pedimos:
3. Para que entre os jovens, motivados por seu encontro com Cristo, surjam muitas
vocações ao sacerdócio e à vida religiosa, nós vos pedimos .
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4. Para cuidarmos com responsabilidade da Casa Comum, preservando-a de todo
tipo de violência e exploração, nós vos pedimos:
5. Para que as eleições no Brasil em sua segunda fase neste domingo transcorram
com serenidade e com respeito à opção de cada pessoa em espírito democrático,
nós vos pedimos:
6. Para que tenhais em vossa glória todos os falecidos a serem lembrados de modo
especial quarta-feira e renoveis nossa fé e esperança na ressurreição eterna, nós
vos pedimos:
7. (...).
P. Concedei, ó Deus, a cada pessoa humana a feliz oportunidade de acolher em sua
vida a salvação que ofereceis em vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco na
unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 445) 1. Ofertar nossa vida queremos ---P. Ó Deus, que os frutos do nosso trabalho se tornem uma oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. 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. Nós vos bendizemos, ó Deus, pelo vosso amor e pela vossa força criadora. Fizestes todas as coisas, nos criastes à vossa imagem e semelhança e nos confiastes toda
a criação. Mesmo perdendo vossa amizade pelo nosso pecado, viestes ao nosso
encontro com amor e bondade.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade, porque muitas vezes oferecestes vosso
amor à humanidade e lhe renovastes a esperança na salvação através dos profetas.
E de tal modo nos amastes que enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso
Salvador.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Vivendo entre nós, vosso Filho anunciou a Boa Nova aos pobres, libertou os
oprimidos, consolou os tristes, curou os doentes e garantiu vida plena a todos os
que o seguissem no caminho da Cruz redentora.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Porque nos amou até o fim, vosso Filho entregou sua vida pela nossa salvação,
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aceitando a morte e morte de Cruz. Mas vós o ressuscitastes, colocando-o à vossa
direita, como Senhor dos vivos e dos mortos. .
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos damos graças, ó Deus Criador e Pai, porque, pela força do Espírito
Santo, reunistes uma só Igreja de todos os povos e nações para continuar a obra
redentora de vosso Filho. Sustentai-a na sua missão, com o Papa Francisco, nosso
Administrador Apostólico José, com nosso(s) padre(s) ___________, com nossas
lideranças e com todas as pessoas de boa vontade.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, Pelo exemplo de vida e proteção da Virgem Maria, nossa Mãe, dos santos e mártires. Que eles nos ajudem a sermos fiéis a vós
para alcançarmos a glória eterna que a eles concedestes.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Nós vos glorificamos pelos irmãos e irmãs que viveram entre nós e que morreram
na esperança da salvação,(__________---- pode citar nome de falecidos recentes).
Concedei-lhes a felicidade e a paz na assembleia dos vossos santos.
A. (cantando) Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
D. Acolhei benigno, ó Deus, nossa oração de louvor e de súplica, feita por aquele
que nos ensinou a colocar em vós toda nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
Rito da Comunhão Eucarística
D. Guiados pelo espírito de Jesus e pela sabedoria do Evangelho, rezemos confiantes como o Senhor Jesus nos ensinou:
A. Pai-Nosso que estais no céu...
D. Cristo nos garantiu que é o verdadeiro Pão da Vida. Quem dele se alimenta possui
a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus...
A. (Nº 593) Ref. Procuro abrigo nos corações: ...
P. OREMOS. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por

vossos sacramentos, possamos receber o que prometem. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.
D. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Diocese /
Missões / todos os falecidos a serem lembrados de modo especial nesta semana / ...)
4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: A partir do encontro com Cristo em sua casa, Zaqueu tomou decisões radicais para sua vida. Vivamos, ao longo da semana, a decisão que a celebração de
hoje nos sugere (pausa).
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A. (Nº 542) Ref. /:E pelo mundo eu vou, cantando teu amor,/ pois disponível
estou para seguir-te, Senhor!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus Pai, que em Jesus manifestou a solidariedade e a caridade, nos faça mensageiros do Evangelho e testemunhas do seu amor no mundo; que Ele nos conceda
seu Espírito para dirigir nossos passos, confirmar nossas palavras e inspirar-nos
gestos de solidariedade. E que nos abençoe Deus benigno e fonte de amor, Pai e
Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. Levai a todos a Boa Nova do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
A. Graças a Deus.
Lembretes:
- Segunda-feira, às 08h30, reunião da Coordenação de Pastoral no Centro Diocesano; 14h, reunião do Conselho Presbiteral, no Centro Diocesano.
- Quarta-feira – Comemoração de todos os fiéis defuntos.
- Quinta-feira, terceiro aniversário de falecimento de Dom Girônimo Zanandréa,
segundo Bispo Diocesano de Erexim (2019).
- Sábado, das 08h30 às 11h00, no Centro Diocesano, encontro de todas as assessoras
da Infância e Adolescência Missionária da Diocese; 19h, crismas na igreja Santa
Isabel da Hungria, Três Arroios.
Domingo - Solenidade de Todos os Santos – 09h, crismas na igreja N. Sra. do Rosário, Barão de Cotegipe; retiro do Apostolado da Oração no Seminário N. Sra.
de Fátima;
Leituras da semana:
Dia 31, 2ªf, Fl 2,1-4; Sl 130(131); Lc 14,12-14; Dia 1º, 3ªf: Fl 2,5-11; Sl 21(22); Lc
14,15-24; Dia 02, 4ªf, comemoração de todos os fiéis defuntos: Jó 19.1.23-27a; Sl
26(27); Rom 5,5-11; Jo 6,37-40; Dia 03, 5ªf, S. Martinho de Lima: Fl 3,3-8a; Sl
104(105); Lc 15,1-10; Dia 04, 6ªf, S. Carlos Borromeu: Fl 3,17-4,1; Sl 121(122);
Lc 16,1-8; Dia 05, Sáb.: Fl 4,10-19; Sl 111(112); Lc 16,9-15; Dia 06, Dom., Todos
os Santos: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23(24); 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças).
“A oração do fariseu e do pobre”
Hoje, a Palavra de Deus ajuda-nos a rezar por meio de três personagens: na parábola de
Jesus, rezam o fariseu e o publicano; na primeira Leitura, fala-se da oração do pobre.
1. A oração do fariseu principia assim: “Ó Deus, dou-Te graças”. É um ótimo começo,
porque a melhor oração é a de gratidão, é a de louvor. Mas olhemos o motivo – referi-
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do logo a seguir –, pelo qual dá graças: “por não ser como o resto dos homens” (Lc 18,
11). ... vangloria-se porque cumpre do melhor modo possível preceitos particulares.
Mas esquece o maior: amar a Deus e ao próximo (cf. Mt 22, 36-40)...
2. A oração do publicano ajuda-nos a compreender o que é agradável a Deus. Aquele
começa, não pelos méritos, mas pelas suas faltas; não pela riqueza, mas pela sua
pobreza: não uma pobreza econômica – os publicanos eram ricos e cobravam também injustamente, à custa dos seus compatriotas –, mas sente uma pobreza de vida,
porque no pecado nunca se vive bem. Aquele homem que explora os outros reconhece-se pobre diante de Deus, e o Senhor ouve a sua oração, feita apenas de sete
palavras mas de atitudes verdadeiras. De fato, enquanto o fariseu estava à frente,
de pé (cf. Lc 18, 11), o publicano mantém-se à distância e “nem sequer ousava
levantar os olhos ao céu”, porque crê que o Céu está ali e é grande, enquanto ele
se sente pequeno. E “batia no peito” (cf. 18, 13), porque no peito está o coração.
A sua oração nasce mesmo do coração, é transparente: coloca diante de Deus o
coração, não as aparências. Rezar é deixar-se olhar dentro por Deus – é Deus quem
me olha, quando rezo –, sem simulações, sem desculpas, nem justificações. (Papa
Francisco, homilia, 27/10/2019, Basílica Vaticana)
Como chega o dinheiro das ofertas às Missões?
1. Em outubro, no Dia Mundial das Missões, é realizada a coleta para as missões
em cada comunidade das paróquias.
2. O resultado deve ser enviado logo para as Cúrias diocesanas.
3. Até o final do ano ou no máximo até o mês de fevereiro, as dioceses repassam
o valor total das ofertas para a direção nacional das Pontifícias Obras Missionárias
(POM) em Brasília (DF).
4. No mês de março, a direção nacional das POM comunica à Congregação para
a Propagação da Fé, em Roma, o valor arrecadado. Reserva uma pequena parte para
a animação missionária e para a administração nacional.
5. A direção nacional das POM repassa os valores para o Fundo Mundial de Caridade em Roma, o qual em sua Assembleia Geral, em maio, avalia e destina os
recursos para projetos nos 5 Continentes. Os principais projetos são:
– Trabalhos de promoção humana, catequese e evangelização; Formação dos futuros sacerdotes e religiosos(as); Manutenção de missionários e igrejas em terras de
missão; Meios de comunicação social e de transportes; Apoio e ajuda a centros de
educação e saúde, casas de portadores de deficiências físicas; Construção de capelas, igrejas, seminários e hospitais; Casas para idosos, orfanatos, creches, centros de
reeducação social e dependentes químicos; Subvenção de urgências em situações de
desastres e calamidades públicas.
São centenas de projetos que beneficiam milhares de pessoas ligadas a instituições mantidas nos países mais pobres do mundo.
6. Por fim, os destinatários fazem a prestação de contas, com documentos e testemunhos de gratidão.
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8º dia – sexta-feira – 07/10
Caminhar juntos no fortalecimento da Igreja diocesana
Retomar o objetivo do Plano Diocesano de Pastoral
7h – Missa: Pe. Jair Carlesso e Paróquia Nossa Senhora Aparecida
14h – Terço e Missa: Responsável: Pe. Gladir Giacomel e Apostolado da Oração
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres e Equipe do Santuário
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área de Aratiba
9º dia – sábado – 08/10
Caminhar juntos para a promoção da paz – Fátima é um apelo de paz!
Procissão luminosa - Presença dos ex-seminaristas
7h – Missa: Pe. André Lopes, Pe. Edegar Passaglia e Paróquia Nossa Senhora da Salete
14h – Terço e Missa: Pe. Jean Demboski e equipe da Pastoral da Juventude
18h – Terço e Missa: Responsável: Padres do Santuário e Coral Nossa Senhora de Fátima
20h – Procissão e Missa: Responsável: Área dos Formadores
Romaria da Criança – 08/10 - Sábado
Caminhar juntos no cuidado e na educação da fé das
crianças.
9h30: Procissão, da praça Jayme Lago até o santuário,
com Missa
Responsável: Infância e Adolescência Missionária,
Serviço de Animação Vocacional e Iniciação à Vida
Cristã – Ir. Geneci Dalmagro, Pe. Lucas Stein e
Tânia Madaloso
Dia da Romaria – domingo – 09/10
Tema principal da Romaria
- 6h30 – Missa: Responsável: Pe. Lucas Stein e Equipe do Santuário
- 8h – Missa do dia: Responsável: Pe. Agostinho e Equipe da Cúria
- 8h – Missa na Catedral – Missa do dia: Responsável: Padres e equipe da Catedral
- 9h – Procissão e missa
Responsável: Equipe central da Romaria
Presidência: Dom Adimir
- 12h30 – Missa: Responsável: Pe. Antoninho e Irs. Franciscanas
- 14h – Adoração, terço e bênção do santíssimo
Responsável: Equipe central da Romaria
Presidência: Dom Adimir
		
- 18h – Missa
		
Responsável: Pe. José Carlos Sala e Equipe do Santuário

- 41 -

Mensagem de Sua Santidade Papa Francisco
para o Dia Mundial das Missões de 2022
[23 de outubro de 2022]
«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8)
Queridos irmãos e irmãs!
Estas palavras encontram-se no
último colóquio de Jesus ressuscitado
com os seus discípulos, antes de subir
ao Céu, como se descreve nos Atos dos
Apóstolos: «Recebereis a força do Espírito
Santo, que descerá sobre vós, e sereis
minhas testemunhas em Jerusalém, por
toda a Judeia e Samaria e até aos confins
do mundo» (1, 8). E constituem também o
tema do Dia Mundial das Missões de 2022, que, como sempre, nos ajuda a viver
o facto de a Igreja ser, por sua natureza, missionária. Neste ano, o citado Dia
proporciona-nos a ocasião de comemorar algumas efemérides relevantes para a vida
e missão da Igreja: a fundação, há 400 anos, da Congregação de Propaganda Fide –
hoje designada Congregação para a Evangelização dos Povos – e, há 200 anos, da
«Obra da Propagação da Fé; esta, juntamente com a Obra da Santa Infância e a Obra
de São Pedro Apóstolo, há 100 anos foram reconhecidas como «Pontifícias».
Detenhamo-nos nestas três expressões-chave que resumem os três alicerces
da vida e da missão dos discípulos: «Sereis minhas testemunhas», «até aos confins
do mundo» e «recebereis a força do Espírito Santo».
1. «Sereis minhas testemunhas» – A chamada de todos os cristãos a
testemunhar Cristo
É o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus aos discípulos em ordem
à sua missão no mundo. Todos os discípulos serão testemunhas de Jesus, graças ao
Espírito Santo que vão receber: será a graça a constituí-los como tais, por todo o
lado aonde forem, onde quer que estejam. Tal como Cristo é o primeiro enviado,
ou seja, missionário do Pai (cf. Jo 20, 21) e, enquanto tal, a sua «Testemunha fiel»
(Ap 1, 5), assim também todo o cristão é chamado a ser missionário e testemunha
de Cristo. E a Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, não tem outra missão
senão a de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo. A identidade da Igreja
é evangelizar.
Uma releitura de conjunto mais aprofundada esclarece-nos alguns aspetos
sempre atuais da missão confiada por Cristo aos discípulos: «Sereis minhas
testemunhas». A forma plural destaca o caráter comunitário-eclesial da chamada
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missionária dos discípulos. Todo o batizado é chamado à missão na Igreja e por
mandato da Igreja: por isso a missão realiza-se em conjunto, não individualmente:
em comunhão com a comunidade eclesial e não por iniciativa própria. E ainda
que alguém, numa situação muito particular, leve avante a missão evangelizadora
sozinho, realiza-a e deve realizá-la sempre em comunhão com a Igreja que o enviou.
Como ensina São Paulo VI, na Exortação apostólica Evangelii nuntiandi (um
documento de que muito gosto), «evangelizar não é, para quem quer que seja, um
ato individual e isolado, mas profundamente eclesial. Assim, quando o mais obscuro
dos pregadores, dos catequistas ou dos pastores, no rincão mais remoto, prega o
Evangelho, reúne a sua pequena comunidade ou administra um Sacramento, mesmo
sozinho, ele perfaz um ato de Igreja e o seu gesto está certamente conexo, por
relações institucionais, como também por vínculos invisíveis e por raízes recônditas
da ordem da graça, à atividade evangelizadora de toda a Igreja» (n.º 60). Com
efeito, não foi por acaso que o Senhor Jesus mandou os seus discípulos em missão
dois a dois; o testemunho prestado pelos cristãos a Cristo tem caráter sobretudo
comunitário. Daí a importância essencial da presença duma comunidade, mesmo
pequena, na realização da missão.
Em segundo lugar, é pedido aos discípulos para construírem a sua vida
pessoal em chave de missão: são enviados por Jesus ao mundo não só para fazer a
missão, mas também e sobretudo para viver a missão que lhes foi confiada; não só
para dar testemunho, mas também e sobretudo para ser testemunhas de Cristo. Assim
o diz, com palavras verdadeiramente comoventes, o apóstolo Paulo: «Trazemos
sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja
manifesta no nosso corpo» (2 Cor 4, 10). A essência da missão é testemunhar Cristo,
isto é, a sua vida, paixão, morte e ressurreição por amor do Pai e da humanidade. Não
foi por acaso que os Apóstolos foram procurar o substituto de Judas entre aqueles que
tinham sido, como eles, testemunhas da ressurreição (cf. At 1, 22). É Cristo, e Cristo
ressuscitado, Aquele que devemos testemunhar e cuja vida devemos partilhar. Os
missionários de Cristo não são enviados para comunicar-se a si mesmos, mostrar as
suas qualidades e capacidades persuasivas ou os seus dotes de gestão. Em vez disso,
têm a honra sublime de oferecer Cristo, por palavras e ações, anunciando a todos a
Boa Nova da sua salvação com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos.
Por isso, em última análise, a verdadeira testemunha é o «mártir», aquele que
dá a vida por Cristo, retribuindo o dom que Ele nos fez de Si mesmo. «A primeira
motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de
sermos salvos por Ele que nos impele a amá-Lo cada vez mais» (Francisco, Exort.
ap. Evangelii gaudium, 264).
Enfim, a propósito do testemunho cristão, permanece sempre válida esta
observação de São Paulo VI: «O homem contemporâneo escuta com melhor boa
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vontade as testemunhas do que os
mestres (…) ou então, se escuta
os mestres, é porque eles são
testemunhas» (Evangelii nuntiandi,
41). Por conseguinte é fundamental,
para a transmissão da fé, o
testemunho de vida evangélica dos
cristãos. Por outro lado, continua
igualmente necessária a tarefa de
anunciar a pessoa de Jesus e a sua
mensagem. De facto, o mesmo Paulo
VI continua mais adiante: «Sim! A
pregação, a proclamação verbal duma mensagem, permanece sempre como algo
indispensável. (...) A palavra continua a ser sempre atual, sobretudo quando ela for
portadora da força divina. É por este motivo que permanece também com atualidade
o axioma de São Paulo: “A fé vem da pregação” (Rom 10, 17). É a Palavra ouvida
que leva a acreditar» (Ibid., 42).
Por isso, na evangelização, caminham juntos o exemplo de vida cristã e o
anúncio de Cristo. Um serve ao outro. São os dois pulmões com que deve respirar
cada comunidade para ser missionária. Este testemunho completo, coerente e
jubiloso de Cristo será seguramente a força de atração para o crescimento da Igreja
também no terceiro milénio. Assim, exorto todos a retomarem a coragem, a ousadia,
aquela parresia dos primeiros cristãos, para testemunhar Cristo, com palavras e
obras, em todos os ambientes da vida.
2. «Até aos confins do mundo» – A atualidade perene duma missão de
evangelização universal
Ao exortar os discípulos a serem as suas testemunhas, o Senhor ressuscitado
anuncia aonde são enviados: «Em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos
confins do mundo» (At 1, 8). Aqui emerge muito claramente o caráter universal
da missão dos discípulos. Coloca-se em destaque o movimento geográfico
«centrífugo», quase em círculos concêntricos, desde Jerusalém – considerada pela
tradição judaica como centro do mundo – à Judeia e Samaria, e até aos extremos
«confins do mundo». Não são enviados para fazer proselitismo, mas para anunciar;
o cristão não faz proselitismo. Os Atos dos Apóstolos narram-nos este movimento
missionário: o mesmo dá-nos uma imagem muito bela da Igreja «em saída» para
cumprir a sua vocação de testemunhar Cristo Senhor, orientada pela Providência
divina através das circunstâncias concretas da vida. Com efeito, os primeiros cristãos
foram perseguidos em Jerusalém e, por isso, dispersaram-se pela Judeia e a Samaria,
testemunhando Cristo por toda a parte (cf. At 8, 1.4).
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Algo semelhante acontece ainda no nosso tempo. Por causa de perseguições
religiosas e situações de guerra e violência, muitos cristãos veem-se constrangidos
a fugir da sua terra para outros países. Estamos agradecidos a estes irmãos e irmãs
que não se fecham na tribulação, mas testemunham Cristo e o amor de Deus nos
países que os acolhem. A isto mesmo os exortava São Paulo VI, ao considerar a
«responsabilidade que se origina para os migrantes nos países que os recebem»
(Evangelii nuntiandi, 21). Com efeito, experimentamos cada vez mais como
a presença dos fiéis de várias nacionalidades enriquece o rosto das paróquias,
tornando-as mais universais, mais católicas. Consequentemente, o cuidado pastoral
dos migrantes é uma atividade missionária que não deve ser descurada, pois poderá
ajudar também os fiéis locais a redescobrir a alegria da fé cristã que receberam.
A indicação «até aos confins do mundo» deverá interpelar os discípulos de
Jesus de cada tempo, impelindo-os sempre a ir mais além dos lugares habituais
para levar o testemunho d’Ele. Hoje, apesar de todas as facilidades resultantes
dos progressos modernos, ainda existem áreas geográficas aonde não chegaram os
missionários testemunhas de Cristo com a Boa Nova do seu amor. Por outro lado,
não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de
Cristo, na sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará «em saída»
rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, rumo aos lugares e
situações humanos «de confim», para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos
os homens e mulheres de cada povo, cultura, estado social. Neste sentido, a missão
será sempre também missio ad gentes, como nos ensinou o Concílio Vaticano II
(veja-se, por exemplo, o Decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja,
07/XII/1965), porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, mais além das próprias
fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A propósito, quero lembrar
e agradecer aos inúmeros missionários que gastaram a vida para «ir mais além»,
encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e irmãs que encontraram.
3. «Recebereis a força do Espírito Santo – Deixar-se sempre fortalecer e
guiar pelo Espírito
Ao anunciar aos discípulos a missão de serem suas testemunhas, Cristo
ressuscitado prometeu também a graça para uma tão grande responsabilidade:
«Recebereis a força do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas» (At 1, 8). Com
efeito, segundo a narração dos Atos, foi precisamente a seguir à descida do Espírito
Santo sobre os discípulos de Jesus que teve lugar a primeira ação de testemunhar
Cristo, morto e ressuscitado, com um anúncio querigmático: o chamado discurso
missionário de São Pedro aos habitantes de Jerusalém. Assim começa a era da
evangelização do mundo por parte dos discípulos de Jesus, que antes apareciam
fracos, medrosos, fechados. O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes coragem e
sabedoria para testemunhar Cristo diante de todos.
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Como «ninguém pode dizer: “Jesus é Senhor” senão pelo Espírito Santo»
(1 Cor 12, 3), também nenhum cristão poderá dar testemunho pleno e genuíno
de Cristo Senhor sem a inspiração e a ajuda do Espírito. Por isso cada discípulo
missionário de Cristo é chamado a reconhecer a importância fundamental da ação do
Espírito, a viver com Ele no dia a dia e a receber constantemente força e inspiração
d'Ele. Mais, precisamente quando nos sentirmos cansados, desmotivados, perdidos,
lembremo-nos de recorrer ao Espírito Santo na oração (esta – permiti-me destacá-lo
mais uma vez – tem um papel fundamental na vida missionária), para nos deixarmos
restaurar e fortalecer por Ele, fonte divina inesgotável de novas energias e da alegria
de partilhar com os outros a vida de Cristo. «Receber a alegria do Espírito é uma
graça; e é a única força que podemos ter para pregar o Evangelho, confessar a fé
no Senhor» (Francisco, Mensagem às Pontifícias Obras Missionárias, 21/V/2020).
Assim, o Espírito é o verdadeiro protagonista da missão: é Ele que dá a palavra certa
no momento justo e sob a devida forma.
É à luz da ação do Espírito Santo que queremos ler também os aniversários
missionários deste 2022. A instituição da Sacra Congregação de Propaganda Fide,
em 1622, foi motivada pelo desejo de promover o mandato missionário nos novos
territórios. Uma intuição providencial! A Congregação revelou-se crucial para
tornar a missão evangelizadora da Igreja verdadeiramente tal, isto é, independente
das ingerências dos poderes do mundo, a fim de constituir aquelas Igrejas locais
que hoje mostram tanto vigor. Esperamos que, à semelhança dos últimos quatro
séculos, a Congregação, com a luz e a força do Espírito, continue e intensifique o
seu trabalho de coordenar, organizar e animar as atividades missionárias da Igreja.
O mesmo Espírito, que guia a Igreja universal, inspira também homens e
mulheres simples para missões extraordinárias. E foi assim que uma jovem francesa,
Pauline Jaricot, há exatamente 200 anos fundou a Associação para a Propagação da
Fé; celebra-se a sua beatificação neste ano jubilar. Embora em condições precárias,
ela acolheu a inspiração de Deus para pôr em movimento uma rede de oração e
coleta para os missionários, de modo que os fiéis pudessem participar ativamente na
missão «até aos confins do mundo». Desta ideia genial, nasceu o Dia Mundial das
Missões, que celebramos todos os anos, e cuja coleta em todas as comunidades se
destina ao Fundo universal com que o Papa sustenta a atividade missionária.
Neste contexto, recordo também o Bispo francês Charles de Forbin-Janson,
que iniciou a Obra da Santa Infância para promover a missão entre as crianças sob
o lema «As crianças evangelizam as crianças, as crianças rezam pelas crianças, as
crianças ajudam as crianças de todo o mundo»; e lembro ainda a senhora Jeanne
Bigard, que deu vida à Obra de São Pedro Apóstolo, para apoio dos seminaristas e
sacerdotes em terras de missão. Estas três obras missionárias foram reconhecidas
como «pontifícias», precisamente há cem anos. E foi também sob a inspiração e guia
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do Espírito Santo
que o Beato Paolo
Manna, nascido há
150 anos, fundou
a atual Pontifícia
União Missionária a
fim de sensibilizar e
animar para a missão
os sacerdotes, os
religiosos
e
as
religiosas e todo o
povo de Deus. Desta
última Obra, fez
parte o próprio Paulo VI, que lhe confirmou o reconhecimento pontifício. Menciono
estas quatro Obras Missionárias Pontifícias pelos seus grandes méritos históricos
e também para vos convidar a alegrar-vos com elas, neste ano especial, pelas
atividades desenvolvidas em apoio da missão evangelizadora na Igreja universal e
nas Igrejas locais. Espero que as Igrejas locais possam encontrar nestas Obras um
instrumento seguro para alimentar o espírito missionário no Povo de Deus.
Queridos irmãos e irmãs, continuo a sonhar com uma Igreja toda missionária
e uma nova estação da ação missionária das comunidades cristãs. E repito o desejo
de Moisés para o povo de Deus em caminho: «Quem dera que todo o povo do
Senhor profetizasse» (Nm 11, 29). Sim, oxalá todos nós sejamos na Igreja o que já
somos em virtude do Batismo: profetas, testemunhas, missionários do Senhor! Com
a força do Espírito Santo e até aos extremos confins da terra. Maria, Rainha das
Missões, rogai por nós!
Roma, São João de Latrão, na Solenidade da Epifania do Senhor, 6 de janeiro
de 2022.
Franciscus
Áudio dos cantos de cada celebração dominical

Como já se mencionou algumas vezes, Pe. José Carlos Sala grava
os cantos indicados na celebração de cada domingo e são inseridos no
site da Diocese de Erexim no campo acervo digital e dentro dele, hinário
litúrgico. Com pequeno esforço de acessar, ouvir e ensaiar, dá para se
cantar o que é indicado. Algumas comunidades caem no comodismo
e acabam cantando quase sempre os mesmos números do Hinário.... e
alegam que não conhecem. Mas se não procura aprender, nunca saberão!
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71ª Romaria de N. Sra. de Fátima
Santuário Diocesano – Erechim, RS

Maria, Mãe da Unidade, nos ensina a caminhar juntos!
A tua saudação me trouxe alegria! (Cfe. Lc 1,44)

