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Mensagem do Santo Padre Francisco
para o VI Dia Mundial Dos Pobres

(XXXIII Domingo do Tempo Comum – 13 de novembro de 2022)
Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9)
1. «Jesus Cristo (…) fez-

-Se pobre por vós» (2 Cor 8, 9). 
Com estas palavras, o apóstolo 
Paulo dirige-se aos cristãos de 
Corinto para fundamentar o seu 
compromisso de solidariedade 
para com os irmãos necessitados. 
O Dia Mundial dos Pobres torna 
este ano como uma sadia provo-
cação para nos ajudar a refletir sobre o nosso estilo de vida e as inúmeras pobrezas 
da hora atual.

Há alguns meses, o mundo estava a sair da tempestade da pandemia, mostran-
do sinais de recuperação económica que se esperava voltasse a trazer alívio a mi-
lhões de pessoas empobrecidas pela perda do emprego. Abria-se uma nesga de céu 
sereno que, sem esquecer a tristeza pela perda dos próprios entes queridos, prometia 
ser possível tornar finalmente às relações interpessoais diretas, encontrar-se sem 
embargos nem restrições. Mas eis que uma nova catástrofe assomou ao horizonte, 
destinada a impor ao mundo um cenário diferente.

A guerra na Ucrânia veio juntar-se às guerras regionais que, nestes anos, têm 
produzido morte e destruição. Aqui, porém, o quadro apresenta-se mais complexo 
devido à intervenção direta duma «superpotência», que pretende impor a sua vonta-
de contra o princípio da autodeterminação dos povos. Vemos repetir-se cenas de trá-
gica memória e, mais uma vez, as ameaças recíprocas de alguns poderosos abafam 
a voz da humanidade que implora paz.

2. Quantos pobres gera a insensatez da guerra! Para onde quer que voltemos 
o olhar, constata-se como os mais atingidos pela violência sejam as pessoas inde-
fesas e frágeis. Deportação de milhares de pessoas, sobretudo meninos e meninas, 
para os desenraizar e impor-lhes outra identidade. Voltam a ser atuais as palavras 
do Salmista perante a destruição de Jerusalém e o exílio dos judeus: «Junto aos rios 
da Babilónia nos sentamos a chorar, / recordando-nos de Sião. / Nos salgueiros das 
suas margens / penduramos as nossas harpas. / Os que nos levaram para ali cativos / 
pediam-nos um cântico; / e os nossos opressores, uma canção de alegria / (...). Como 
poderíamos nós cantar um cântico do Senhor, / estando numa terra estranha?» (Sal 
137, 1-4).
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Milhões de mulheres, crianças e ido-
sos veem-se constrangidos a desafiar o pe-
rigo das bombas para pôr a vida a salvo, 
procurando abrigo como refugiados em 
países vizinhos. Entretanto, aqueles que 
permanecem nas zonas de conflito têm de 
conviver diariamente com o medo e a ca-
rência de comida, água, cuidados médicos 
e sobretudo com a falta de afeto familiar. 
Nestes momentos, a razão fica obscurecida 
e quem sofre as consequências é uma mul-

tidão de gente simples, que vem juntar-se ao número já elevado de pobres. Como 
dar uma resposta adequada que leve alívio e paz a tantas pessoas, deixadas à mercê 
da incerteza e da precariedade?

3. Neste contexto tão desfavorável, situa-se o VI Dia Mundial dos Pobres, com o 
convite – tomado do apóstolo Paulo – a manter o olhar fixo em Jesus, que, «sendo rico, 
Se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza» (2 Cor 8, 9). Na sua visita a 
Jerusalém, Paulo encontrara Pedro, Tiago e João, que lhe tinham pedido para não esque-
cer os pobres. De facto, a comunidade de Jerusalém debatia-se com sérias dificuldades 
devido à carestia que assolara o país. O Apóstolo preocupou-se imediatamente em orga-
nizar uma grande coleta a favor daqueles pobres. Os cristãos de Corinto mostraram-se 
muito sensíveis e disponíveis. Por indicação de Paulo, em cada primeiro dia da semana 
recolhiam quanto haviam conseguido poupar e todos foram muito generosos.

Como se o tempo tivesse parado naquele momento, também nós, cada do-
mingo, durante a celebração da Santa Missa, cumprimos o mesmo gesto, colocando 
em comum as nossas ofertas para que a comunidade possa prover às necessidades 
dos mais pobres. É um sinal que os cristãos sempre cumpriram com alegria e sen-
tido de responsabilidade, para que a nenhum irmão e irmã faltasse o necessário. Já 
o testemunhava no século II São Justino que, ao descrever ao imperador Antonino 
Pio a celebração dominical dos cristãos, escrevia: «No dia do Sol, como é chamado, 
reúnem-se num mesmo lugar os habitantes, quer das cidades quer dos campos, e 
leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos Apóstolos 
ora os escritos dos Profetas. (…) Seguidamente, a cada um dos presentes se distri-
bui e faz participante dos dons sobre os quais foi pronunciada a ação de graças, e 
dos mesmos se envia aos ausentes por meio dos diáconos. Os que possuem bens 
em abundância dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe põe-se à 
disposição daquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas e os que, por motivo 
de doença ou qualquer outra razão, se encontram em necessidade, assim como os 
encarcerados e hóspedes que chegam de viagem; numa palavra, ele toma sobre si o 
encargo de todos os necessitados» (Primeira Apologia, LXVII, 1-6).
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Celebração da Palavra de Deus
Comemoração de todos os fiéis defuntos – 02.11.2022

  - Na oração pelos falecidos, renovar a fé e a esperança na ressurreição 
  Cor litúrgica: ROXO                   Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                    www.diocesedeerexim.org.br
   

Ao lembrarmos os que concluíram sua peregrinação terrestre, 
especialmente nossos familiares, membros da comunidade e aqueles 
de quem ninguém se lembra, pedimos a Deus que os tenha junto de 
si, renove nossa confiança em sua misericórdia e nossa consciência 
na brevidade da vida, confirme em nós a esperança na ressurreição 
eterna e nos ajude a trabalhar por vida digna para todos já neste 
mundo.

 (... na oração pelos falecidos, motivada pela esperança cristã, familiares 
e amigos se encontram. / com falecidos que cada um/a recorda, lembrar os dois 
padres da Diocese falecidos neste ano, Claudino Talaska – 08/3 e Altair José Steffen 
– 25/7 / os falecidos pela pandemia Covid-19, pela criminalidade, pelas guerras, 
pela fome... )

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 622) 1. “Vou lhes preparar no céu um bom lugar: na casa paterna tenho 

muitas moradas. Creiam, pois, em mim, eu vim para salvar e ao céu levar 
quem aqui aprendeu a amar."

Ref. Nós cremos, sim, em ti Jesus! / Serás, enfim, a nossa luz!
2. “Sim, eu voltarei e então recolherei o amor, a acolhida, que me deram em 

vida. Onde eu estiver, comigo quero ter os que meu Pai me entregou, e por 
mim amou”.

3. “Mas, seria em vão o céu imaginar, pois nada, no mundo, é assim tão 
profundo... Quando Ele chegar, e tudo renovar, vocês, então, gozarão da total 
visão...”

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O amor de Deus Pai que nos garante vida plena junto de si, a graça de Cristo 

Ressuscitado, vencedor da morte e do pecado, e a comunhão do Espírito Santo, luz 
de nossa peregrinação terrestre, estejam convosco.

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ...
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Pedido de perdão
P/S (Nº 691). Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa 

palavra, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Ó Cristo, que quisestes ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende 

piedade de nós.
A. Ó Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos submetestes ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de 

nós. 
A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus Criador e Pai. ...
A. Amém.
P. OREMOS. Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos justos, que nos remistes pela 

morte e ressurreição do vosso Filho, concedei aos nossos irmãos e irmãs 
que, tendo professado o mistério da nossa ressurreição, mereçam alegrar-se 
na eterna felicidade. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA

1ª Leitura: Jó 19,1.23-27a
(Lecionário Dominical Paulinas-Paulus, 02/11, Comemoração dos fiéis defuntos, p. 

1052). 
Eu sei que o meu Redentor está vivo.
L. Leitura do livro de Jó.
Jó tomou a palavra e disse: “Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas 

numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre! 
Eu sei que o meu redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó; e depois 
que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o 
verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros”. Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Salmo: Sl 26(27)
S. (nº 634) No entardecer da vida, acolhei- nos, Senhor. De vós viemos e para vós 

retornaremos!
A. No entardecer da vida, acolhei-nos, Senhor. De vós viemos e para vós 

retornaremos!
1. O Senhor é minha luz e salvação; / de quem eu terei medo? O Senhor é proteção 

da minha vida; / perante quem eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa / e é isto que eu desejo: habitar no santuário 

do Senhor / por toda a minha vida.
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3. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver / na terra nos viventes. Espera no 
Senhor e tem coragem, / espera no Senhor.

2ª Leitura: Rom 5,5-11
(Lecionário, idem, p. 1068)
Justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele.
L. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos.
Irmãos: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em 

nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos 
ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente 
alguém morrerá por um justo; por uma pessoa muito boa, talvez alguém se 
anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu 
por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos 
justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos 
inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho; quanto 
mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida! Ainda mais: 
Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já 
desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. 

A. Graças a Deus!

Evangelho: Jo 6,37-40
(Lecionário, idem, p. 1093)
A. (Nº 727) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Quem crê no Filho terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
A. Aleluia ...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
A. Glória a vós, Senhor! 
Quem crê no Filho terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
P. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: “Todos os que o Pai me confia virão 

a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer 
a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade 
daquele que me enviou: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas 
os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu pai: que toda pessoa 
que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia”. 
- Palavra da Salvação. 

A. Glória a vós, Senhor!
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Mensagem da Palavra de Deus
Amigos e amigas participantes da celebração litúrgica de finados desta 

comunidade!
A morte é uma realidade implacável para todos. Ela faz parte de nossa vida. 

Nascimento e morte são as pontas da existência de qualquer ser. Todos os dias 
ouvimos notas de falecimento e frequentemente participamos do sepultamento de 
amigos e familiares. Isso pode ajudar-nos a aguçar a consciência de que chegará a 
nossa vez de partirmos deste mundo para o outro. A não ser que sejamos displicentes 
e desligados de tudo como cinco das jovens da parábola de Jesus que aguardavam a 
chegada do noivo para começar a festa.

De fato, parece que se quer viver como se a morte não existisse ou como se ela 
acontecesse só para os outros. Atualmente, vive-se um paradoxo, uma contradição. 
De um lado, se aspira a viver mais tempo e com maior qualidade. Por outro, a 
espiral da violência cresce cada vez mais, destruindo vidas como se não tivessem 
nenhum valor. Por um lado, protege-se animais e plantas em extinção, com grandes 
investimentos e leis rigorosas. Por outro, pouco ou nada se faz para impedir a morte 
de milhões de seres humanos desnutridos e se quer legalizar o aborto e a eutanásia. 
Investe-se em tecnologia, em armamentos, e pouco em assegurar condições de vida 
digna para todos. O resultado é a crise financeira mundial, a crise ambiental, a perda 
do sentido da vida.

O que pode nos propor a celebração do dia de finados neste contexto?
Certamente, entre outros aspectos estes:
1°) retomar o compromisso em favor da vida. Uma Campanha da Fraternidade 

nos convidou a escolher, a defender e a promover a vida humana desde a sua concepção 
até a sua morte natural, compreendida como dom de Deus e co-responsabilidade de 
todos na busca de sua plenificação, a partir da beleza e do sentido da vida em todas 
as circunstâncias e do compromisso ético do amor fraterno. A mesma Campanha da 
Fraternidade nos convidou a promover a vida concebida, gestada, dada à luz e no 
percurso das diversas fases de seu desenvolvimento, bem como a vida de todos os 
seres da natureza. Sem vida no meio ambiente, é impossível a vida humana. 

2°) renovar a esperança na vida eterna, na feliz ressurreição. Não caminhamos 
para a aniquilação, mas caminhamos para a plenitude da vida em Deus. Cristo nos 
garante: ele é a ressurreição e a vida e quem nele crer não morrerá para sempre. São 
João nos diz que já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou tudo o que 
haveremos de ser. 

3°) relembrar que a fé nos assegura: vamos ressuscitar para a glorificação 
no céu ou para punição no inferno. Dependerá de cada um. Quem rejeitar Deus 
de forma consciente e voluntária, terá uma eternidade infernal. Quem o acolher e 
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viver segundo Ele, terá uma eternidade gloriosa. Quem viver aqui segundo as bem-
aventuranças, será bem-aventurado na eternidade.

4°) rezar com fé e confiança por todos os defuntos, dizendo fervorosamente: 
vida eterna dai-lhes Senhor, da luz perpétua o resplendor.

Com o Bispo, implorando a felicidade eterna para nossos falecidos, saudação 
e bênção a todos. 

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Dicesana.

Preces dos fiéis
P. A Deus, que garante a alegria eterna aos que lhe são fiéis, elevemos confiantes 

nossas preces pelos vivos e falecidos.
A. Ó Deus de bondade, atendei nossa súplica.
1. Para que, em meio às tribulações da vida, a Igreja testemunhe a todas as pessoas 

a consolação da fé e da esperança em vosso Filho ressuscitado, nós vos pedimos.
2. Para que todos, acolhendo a vossa Palavra, contribuam para a superação da 

violência e da criminalidade, causas de tantas mortes, nós vos pedimos.
3. Para promovermos a consciência da sacralidade da vida a fim de se evitar qualquer 

violação da dignidade humana, nós vos pedimos.
4. Para que nossos falecidos de morte natural ou vítimas da pandemia Covid-19, da 

fome, da guerra e de outros males, pela vossa misericórdia, tenham a plenitude da 
vida na ressurreição gloriosa, nós vos pedimos.

5. Para que a solidariedade ajude os que sofrem as consequências das tragédias 
naturais e sociais e os que nelas morreram estejam na vossa glória, nós vos 
pedimos. 

6. Para que a oração pelos falecidos nos confirme na fé na ressurreição e na fidelidade 
à vossa Palavra e assim alcançarmos a vida eterna, nós vos pedimos. 

7. ...
P. Ó Deus de ternura e clemência, concedei a paz verdadeira a vossos filhos e 

filhas falecidos que hoje vos recomendamos; consolai os que sentem a dor de sua 
ausência e confirmai nossa esperança na glória eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 624) 1. Os olhos jamais contemplaram....
P. Ó Deus de misericórdia, purificai no Sangue de Cristo pelo poder deste 

sacrifício, os pecados de nossos irmãos e irmãs falecidos e concedei o pleno 
perdão do vosso amor aos que lavastes nas águas do batismo.  Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Nós vos louvamos, ó Deus, porque nos garantis, por vosso Filho Jesus, que o fim 

último de nossa vida nesta terra é a feliz ressurreição e a glória eterna convosco. 
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
P. Nós vos bendizemos, ó Deus, porque na vossa infinita misericórdia quereis acolher 

a todos os vossos filhos e filhas para a festa sem fim em vossa casa.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
P. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja, com nosso Papa Francisco, --- nossos bispos, 

irradiar no mundo a luz da vitória de vosso Filho sobre a morte e o pecado.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
P. Acolhei, ó Deus, junto à Virgem Maria, nossa Mãe, a São José, seu esposo, 

aos santos e santas, todos os falecidos de nossas famílias (especialmente...pode 
lembrar os últimos falecidos....)

A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
P. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque nos reunistes na comunidade de fé. 

Mantende-nos sempre fiéis e perseverantes.
A. Nós vos louvamos, ó Deus, por vosso infinito amor.
P. Acolhei com bondade, ó Deus, esta nossa manifestação de louvor e de confiança 

que vos apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor;
A. Amém. 

Rito de comunhão
P. Na esperança da ressurreição final, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso...
P. Cristo diz que a vontade do Pai é que toda pessoa que toda pessoa que vê o Filho 

e nele crê tenha a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus....
A. (Nº 633) Ref. Quem habitará na tua casa, Senhor, 
P. OREMOS. Alimentados pelo Corpo e o Sangue do vosso Filho que por 

nós morreu e ressuscitou, nós vos rogamos, ó Deus, em favor de nossos 
irmãos e irmãs falecidos a fim de que, purificados pelos mistérios pascais, 
se alegrem com a futura ressurreição. Por cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese / os bispos e padres falecidos da Diocese / os falecidos da comunidade e 
da paróquia ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Na comemoração de todos os fiéis defuntos, pedimos a Deus que os tenha 

junto de si na glória eterna com Nossa Senhora e os Santos e retomamos nossos 
compromissos na vida presente, recordando que nela decidimos nossa eternidade.  

A. (Nº 634)1. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, Ao lado de Maria, no 
céu triunfarei.

Ref. /:No céu, no céu, com minha mãe estarei!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção, ele que na sua bondade criou 

o ser humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da 
ressurreição.

A. Amém. 
P. Deus vos conceda o perdão dos pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz 

eterna. 
A. Amém. 
P. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente 

com ele. 
A. Amém. 
P. Abençoe-vos Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém. 
P. A certeza da ressurreição seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
A. Graças a Deus. 
 

 “A recordação dos falecidos e a oração por eles”
Papa Francisco, oração do Angelus, 02/11/2014

A Solenidade de todos os santos e a comemoração de todos os fiéis defuntos 
estão intimamente ligadas entre si, assim como a alegria e as lágrimas encontram 
em Jesus Cristo uma síntese que é fundamento da nossa fé e da nossa esperança. 
Com efeito, por um lado a Igreja, peregrina na história, alegra-se pela intercessão 
dos Santos e dos Beatos que a corroboram na missão de anunciar o Evangelho; 
por outro, como Jesus, ela compartilha o pranto de quantos sofrem a separação das 
pessoas amadas, e como Ele e graças a Ele, faz ressoar a ação de graças ao Pai que 
nos libertou do domínio do pecado e da morte.

Nesses dias, muitas pessoas vão em visita ao cemitério que, como diz esta 
mesma palavra, é o «lugar do descanso», à espera do derradeiro despertar. É bom 
pensar que o próprio Jesus nos acordará! Foi precisamente Jesus que nos revelou 
que a morte do corpo é como um sono do qual Ele nos desperta. É com esta fé 
que nos detemos — também espiritualmente — perante o túmulo dos nossos entes 
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queridos, de quantos nos amaram e nos fizeram o bem. Mas hoje somos chamados 
a recordar todos, inclusive aqueles dos quais ninguém se lembra. Recordemos as 
vítimas das guerras e das violências; tantos «pequeninos» do mundo, esmagados pela 
fome e pela miséria; recordemos os anônimos, que descansam no ossário comum; 
recordemos os irmãos e as irmãs assassinados por serem cristãos; e recordemos 
quantos sacrificaram a vida para servir o próximo. Confiemos ao Senhor de maneira 
particular quantos nos deixaram durante este último ano.

A tradição da Igreja sempre exortou a rezar pelos finados, de maneira especial 
oferecendo por eles a Celebração eucarística: esta é a melhor ajuda espiritual que nós 
podemos oferecer pelas suas almas, particularmente por aquelas mais abandonadas. 
O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do Corpo Místico. 
Como reitera o Concílio Vaticano II, «reconhecendo claramente esta comunicação 
de todo o Corpo Místico de Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam cultivou com 
muita piedade desde os primeiros tempos do Cristianismo a memória dos defuntos» 
(Lumen gentium, 50).

A comemoração dos finados, o cuidado pelos sepulcros e os sufrágios são 
testemunho de esperança confiante, radicada na certeza de que a morte não é a última 
palavra sobre o destino humano, porque o homem está destinado a uma vida sem 
limites, que encontra a sua raiz e o seu cumprimento em Deus. Dirijamos a Deus a 
seguinte prece: «Deus de misericórdia infinita, confiamos à vossa bondade imensa 
quantos deixaram este mundo para a eternidade, onde Vós esperais a humanidade 
inteira, redimida pelo sangue precioso de Cristo, vosso Filho, morto em resgate 
pelos nossos pecados. Senhor, não olheis para as numerosas formas de pobreza, 
miséria e debilidade humanas, quando nos apresentarmos diante do vosso Tribunal, 
para sermos julgados para a felicidade ou a condenação. Dirigi-nos o vosso olhar 
piedoso, que nasce da ternura do vosso Coração, e ajudai-nos a caminhar pela senda 
de uma purificação completa. Que nenhum dos vossos filhos se perca no fogo eterno 
do inferno, onde já não há lugar para o arrependimento. Senhor, confiamos-vos as 
almas dos nossos entes queridos, das pessoas que morreram sem o alívio sacramental, 
ou que não tiveram a possibilidade de se arrepender nem sequer no termo da própria 
vida. Que ninguém tenha medo de se encontrar convosco, depois da peregrinação 
terrena, na esperança de ser recebido nos braços da vossa misericórdia infinita. Que 
a irmã morte corporal nos encontre vigilantes na oração e repletos de todo o bem 
praticado ao longo da nossa existência, breve ou longa que tenha sido. Senhor, nada 
nos afaste de Vós nesta terra, mas tudo e todos nos sustentem no desejo abrasador 
de descansar tranquila e eternamente em Vós. Assim seja!» (Pe. Antonio Rungi, 
passionista, Oração dos finados).
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Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de Todos os Santos - 06.11.2022

 - Santos, modelos de seguimento a Cristo e intercessores para nossa santificação.
 - Santos e Santas, certeza de vida feliz para sempre
    Cor litúrgica:  BRANCO           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br  

Na infinita bondade de Deus, um número incontável de 
pessoas de todas as nações já alcançou a santidade e um número 
imenso está a caminho dela pela prática do bem, da justiça, do 
amor fraterno, do serviço generoso, enfim, das bem-aventuranças.  
Em comunhão com Nossa Senhora, com os santos e santas, com os 
que se empenham em se santificar, damos glória a Deus e pedimos 
sua graça para lhe sermos sempre fiéis.  

(... nos santos e santas, proclamar a santidade de Deus e buscar a própria 
santificação, particularmente neste mês de especial recordação das realidades últimas 
desta vida, os “novíssimos”; dia de oração pelas vocações e da partilha / neste 
domingo, retiro do Apostolado da Oração / terça-feira, reunião dos padres e diáconos 
/ sexta-feira, início do 18º Cong. Eucarístico Nacional em Olinda e Recife - PE. ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 616) Ref. Somos um povo que alegre vai, ....
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e o amor de Deus, nosso Pai, que nos chama à santidade; de Cristo, 

rosto de sua misericórdia, que nos mostra o caminho para alcançá-la; e do Espírito 
Santo que santifica nossa vida, 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 mandais ser perfeitos como vosso Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos indicais o amor a Deus e aos irmãos como caminho de vida eterna, 

tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que recompensais até um copo d’água dado com amor, tende piedade de 

nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de ternura e bondade...
A. Amém.

Hino de louvor
A. (Nº 715/J) Glória, glória, glória a Deus nas alturas./ ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só 

festa os méritos de todos os santos, concedei-nos, por intercessores tão 
numerosos, a plenitude da vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 1º/11, todos os santos, p. 1047-1050)

1ª Leitura: Ap 7,2-4.9-14 
Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas.
L. Leitura do Livro do Apocalipse de São João. 
Eu, João, vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca 

do Deus vivo e gritava, em alta voz, aos quatro anjos que tinham recebido o 
poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado 
na fronte os servos do nosso Deus”. Ouvi então o número dos que tinham sido 
marcados: eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de 
Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, 
povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do 
Cordeiro; trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam 
com voz forte: “A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, 
e ao Cordeiro”. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos Anciãos 
e dos quatro Seres vivos e prostravam-se, com o rosto por terra, diante do trono. 
E adoravam a Deus, dizendo: “Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação 
de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. 
Amém”. E um dos Anciãos falou comigo e perguntou: “Quem são esses vestidos 
com roupas brancas? De onde vieram?” Eu respondi: “Tu é que sabes, meu 
Senhor”. E então ele me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. 
Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”. - Palavra do 
Senhor.

A. Graças a Deus.
 
Salmo: Sl 23(24)
S. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
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A. É assim a geração dos que procuram o Senhor!
S. 1. - Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,* o mundo inteiro com os seres 

que o povoam; - porque ele a tornou firme sobre os mares,* e sobre as águas a 
mantém inabalável.  

2. - “Quem subirá até o monte do Senhor,* quem ficará em sua santa habitação?” - 
“Quem tem mãos puras e inocente o coração,* quem não dirige sua mente para o 
crime.

3. - Sobre este desce a bênção do Senhor* e a recompensa de seu Deus e Salvador”. 
- “É assim a geração dos que o procuram,* e do Deus de Israel buscam a face”. 

2ª Leitura: 1Jo 3,1-3 

Evangelho: Mt 5,1-12a 
A. (Nº 751) /:Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e pen ais a carregar pesado fardo, e 

descanso eu vos darei, diz o Senhor.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Saudação cordial a cada participante da celebração litúrgica desta comunidade 

de _____________________.
Na tarde do dia 07 de novembro de 2010, no Ginásio Gigantinho, em Porto 

Alegre, foi beatificada a irmã Bárbara Maix, fundadora da Congregação das Irmãs 
do Imaculado Coração de Maria, que atua nas áreas da educação e saúde dos órfãos, 
das crianças e mulheres pobres. Bárbara nasceu em Viena, Áustria, no dia 18 de 
junho de 1818, e morreu no rio de Janeiro, no dia 17 de março de 1873. Mas viveu 
14 dos seus 54 anos em Porto Alegre, onde estão seus restos mortais. 

A religiosa e agora beata Bárbara, em processo de canonização, é alguém que 
passa a integrar a lista oficial dos bem-aventurados e santos da Igreja Católica. Mas 
é também alguém daquela multidão incontável que está na glória eterna de Deus Pai, 
conforme a primeira leitura da celebração de hoje, solenidade de todos os santos. Ela 
vive em plenitude aquilo que todos vivemos a partir do batismo: a graça de sermos 
filhos de Deus em seu filho Jesus Cristo, conforme a segunda leitura deste domingo. 

E esta é a primeira observação a respeito desta festa. Os que praticaram o 
bem, viveram a justiça, promoveram a dignidade da vida dos irmãos e irmãs, foram 
honestos, perseveraram na fidelidade a Cristo são indefinidamente mais daqueles 
que estão na lista dos canonizados, declarados oficialmente santos. A declaração de 
alguém como santo só se dá depois de um longo e custoso processo. A grande maioria 
dos que estão no céu não tem na terra que banque este processo. Mas eles triunfaram, 
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receberam a coroa da vitória. São felizes e bem-aventurados para sempre. A imensa 
maioria não fez nada de extraordinário, mas viveu extraordinariamente bem suas 
tarefas familiares, profissionais ou sua consagração religiosa ou o ministério eclesial. 
Imitaram Jesus na sua pobreza, na sua doação aos irmãos, na fidelidade a Deus Pai. 

No cotidiano da vida, seguiram o chamado de Deus revelado a Moisés para 
todo o seu povo: sede santos porque eu, o Senhor, sou santo. Chamado ratificado por 
Cristo: Sede santos como vosso Pai celeste é santo. Chamado recordado vivamente 
por São Paulo: comportai-vos como convém a santos. 

A santidade é dom, graça de Deus, mas é também conquista de cada um de 
nós. O caminho para alcançá-la é o seguimento fiel a Cristo. É a prática das bem-
aventuranças, proclamadas no evangelho desta festa. Elas nos apontam o ideal 
evangélico de vida. 

Qual novo Moisés, Jesus está na montanha, que lembra o monte Sinai. Tendo 
visto as multidões de pobres, sofredores, excluídos, que o procuram para encontrar 
solução para seus problemas, Jesus lhes ensina o caminho da felicidade. Ensina-lhes 
o desapego de tudo na pobreza evangélica e a coragem de enfrentar a perseguição 
por causa disso. Ensina-lhes que quem tem fome e sede de ver a justiça implantada 
neste mundo será plenamente saciado. Assegura-lhes que quem tem boa intenção, 
é puro de coração, quem colabora com todos por causa de sua misericórdia, quem 
promove a paz, terá a recompensa. 

Tendo esta imensa multidão de santos diante de nós, como modelos e 
intercessores, realizemos nossa santificação, bebendo na fonte da santidade que é 
o próprio Deus.

Implorando a intercessão de N. Sra e de todos os santos e santas, saudações e 
bênção de Dom Adimir e minhas. 

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço na Cúria Diocesana.

Profissão da fé
P. Em união com todos os que estão na glória eterna, apresentemos nossas preces a 

Deus que nos chama à santidade e nos dá a graça de vivê-la. 
A. Por intercessão de Maria e dos santos, atendei-nos, ó Senhor.
1. Para que todos cresçamos na santidade e assim ajudemos a Igreja a realizar sua 

missão com novo ardor e eficácia, nós vos pedimos. 
2. Para termos espírito fraterno, humilde e defendermos a casa comum, promovermos 

a justiça e a paz e assim nos santificarmos, nós vos pedimos.
3. Para acompanharmos a devoção a Nossa Senhora, aos santos e santas com a 

imitação de suas virtudes, tendo sempre Cristo como centro de nossa vida, nós 
vos pedimos.

4. Para cultivarmos a esperança da vida eterna e o compromisso por vida digna para 
todos em nossa família e comunidade, nós vos pedimos.
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5. Por todos os que passam por angústias e desânimo, afim de que reencontrem a 
alegria de viver no exemplo e intercessão dos santos e santas, especialmente dos 
mártires, nós vos pedimos.

6. ...
P. Com a intercessão dos santos e santas, em união com todas as comunidades da 

Diocese, rezemos a oração vocacional:
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 617) Ref. A vida dos justos está nas mãos de Deus; ...
P. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os 

Santos. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão 
contínua pela nossa Salvação. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 

Louvação
P. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Com alegria, proclamamos vossa glória, ó Deus, porque nos santos e santas, que 

hoje celebramos, nos ofereceis a esperança e o modelo para buscarmos nossa 
própria santificação.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração. 
P. Manifestamos a vós nossa gratidão pela Igreja que irradia no mundo a Luz da 

vossa Palavra, com nosso Papa ... e --- nossos bispos, em comunhão com todos os 
bispos, padres e diáconos.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
P. Nós vos bendizemos, ó Pai, porque pelo batismo nos libertais do pecado e nos 

revestis de vossa graça santificadora. Não permitais que nos separemos de vós. 
A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
P. Nós vos louvamos por todos os gestos de paz e solidariedade de tantos irmãos e 

irmãs comprometidos na construção de um mundo justo e fraterno. Que eles nunca 
desistam de seu compromisso.

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
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P. Nós vos bendizemos pelo testemunho deixado entre nós pelos falecidos de nossas 
famílias e comunidades (de modo particular ...  pode citar o nome dos falecidos 
mais recentes)

A. A vós nossa gratidão, a vós nossa oração.
P. Que vos seja agradável nossa louvação. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. A oração é grande meio de cultivarmos a santidade. Rezemos como Cristo nos 

ensinou: Pai nosso... (Ministro/a busca as hóstias e coloca sobre o altar....)
P. Pelo vigor do Pão do Céu, os santos percorreram o caminho da santidade. Eis o 

Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo....

Comunhão
A. (Nº 618) Ref. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, ...
P. OREMOS. Ao celebrarmos, ó Deus, todos os Santos, nós vos adoramos e 

admiramos, porque só vós sois o Santo, e imploramos que a vossa graça nos 
santifique na plenitude do vosso amor, para que, desta mesa de peregrinos, 
passemos ao banquete do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa 

Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da 
Diocese / reunião dos padres e diáconos, terça-feira / início do 18º Congresso 
Eucarístico Nacional, sexta-feira/  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Não basta venerar os santos e pedir sua ajuda. É necessário imitá-los em sua 

santidade. 
 A. (Nº 636) Ref. A certeza que vive em mim / é que um dia verei a Deus. 

Contemplá-lo com os olhos meus / é a felicidade sem fim.
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo.  
A. Amém. 
P. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus. 
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Lembretes: 
- 2ªf, 13h às 17h, encontro/retiro com as coord. paroquiais do Setor de Animação 

Bíblico-catequética, local será divulgado; 19h, reunião da Equipe Ampliada da 
Ação Evang., no Sem. N. Sra. de Fátima. 

3ªf, 08h30, reunião dos Padres e Diáconos, Sem. N. Sra. de Fátima; às 13h30, 
encontro de formação com os coord. paroquiais da Cáritas, no Centro Dioc.; 19h, 
reunião da Área Past. de Getúlio Vargas em Getúlio Vargas.

4ªf, 19h – Reunião da Área Past. de S. Valentim, em Barão de Cotegipe.
5ªf, às 13h30, reunião com as coord. dioc. e os coord. paroquiais para avaliação 

deste ano e planejamento do próximo, no Centro Dioc.
- De 6ª a 15, início do 18º Congr. Euc. Nacional – Olinda e Recife, PE.
- Sáb., 19h, Crismas na igr. N. Sra. de Fátima, Par. de Entre Rios do Sul.
Dom. - 33º DTC-B – 6º Dia Mundial dos Pobres – 10h, Crismas, ig. Sagr. Cor. de 

Jesus, Paulo Bento. 

Leituras da semana:
Dia 07, 2ªf: Tt 1,1-9; Sl 23(24); Lc 17,1-6; dia 08, 3ªf: Tt 2,1-8.11-14; Sl 36(37); Lc 

17,7-10; dia 09, 4ªf, Dedicação da Basílica do Latrão (Catedral de Roma), festa: 
Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17; Sl 45(46); Jo 2,13-22; dia 10, 5ªf, São 
Leão Magno: Fm 7-20; Sl 145(146); Lc 17,20-25; Dia 11, 6ªf: S. Martinho de 
Tours: 2Jo 4-9; Sl 118(119); Lc 17,26-37; dia 12, sáb.: 3Jo 5-8; Sl 111(112); Lc 
18,1-8; dia 13, dom., 33º TC-C: Ml 3,19-20a; Sl 97(98); 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
(Visão do futuro)

 Chamados à santidade
A solenidade de Todos os Santos recorda-nos que todos somos chamados à 

santidade. Os Santos/as de todos os tempos, que hoje celebramos juntos, não são 
simplesmente símbolos, seres humanos distantes, inalcançáveis. São pessoas que 
viveram com os pés no chão; experimentaram a fadiga diária da existência com os 
seus sucessos e fracassos, encontrando no Senhor a força para se levantar sempre 
e continuar o caminho. Daqui podemos compreender que a santidade é uma meta 
que não pode ser alcançada apenas com as próprias forças, mas é o fruto da graça de 
Deus e da nossa resposta livre a ela. Portanto, a santidade é dom e chamada.

Como graça de Deus, isto é, o seu dom, é algo que não podemos comprar nem 
trocar, mas acolher, participando assim na mesma vida divina através do Espírito 
Santo que habita em nós desde o nosso Batismo. 

Mas a santidade é também chamada, é vocação comum de todos nós cristãos, 
dos discípulos de Cristo; é o caminho de plenitude que cada cristão é chamado a 
percorrer na fé, a comunhão definitiva com Deus na vida eterna. (Papa Francisco, 
oração do Ângelus, 1º/11/2019)
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Celebração da Palavra de Deus
33º Domingo do Tempo Comum/Ano C – 13.11.2022

 - Perceber a ação salvadora de Deus nos acontecimentos da historia
 - Sexto Dia Mundial dos Pobres – Jesus Cristo fez-Se pobre por vós (cf. 2 Cor 8, 9)
 - 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Olinda e Recife - PE.
   Cor litúrgica:  VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  

Na consciência da brevidade da vida e de que tudo neste 
mundo é passageiro, menos o bem que realizamos, como se res-
salta no atual período litúrgico, participamos da celebração deste 
domingo, no qual transcorre o Sexto Dia Mundial dos pobres, re-
novando nossa solidariedade com os empobrecidos pelo sistema 
excludente em que vivemos. 

(... reunião dos padres e diáconos, terça-feira, no Seminário 
de Fátima / 18º Congresso Eucarístico Nacional, até terça-feira, em Olinda e Re-
cife, PE – 18º Congresso Eucarístico Nacional - tema: “Pão em todas as mesas” e 
lema “Repartiam o pão com alegria e não havia necessitados entre eles” ...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 353)/:E todos repartiam o pão / e não havia ...
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. (Cantando) 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 697) Senhor, que na água e no Espírito nos regenerastes à vossa imagem, 

tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
P/S. Cristo, que enviais o vosso Espírito para criar em nós um coração novo, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
P/S. Senhor, que nos tornais participantes do vosso corpo e do vosso sangue, tende 

piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus de poder e clemência... 
A. Amém. 

Hino de louvor
A. (Nº 715/N) Ref. Glória, glória in excelsis Deo! ...
P. OREMOS. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos 

servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa, servindo a 
vós, o criador de todas as coisas. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário, Paulinas-Paulus, 33º DTC-C, p. 997-999)

1ª Leitura: Ml 3,19-20a

Salmo: Sl 97(98)
S. O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará.
A. O Senhor virá julgar a terra inteira; com justiça julgará.
S. 1. - Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa * e da cítara suave! - Aclamai, com 

os clarins e as trombetas,* ao Senhor, o nosso Rei! 
2. - Aplauda o mar com todo ser que nele vive,* o mundo inteiro e toda gente! - As 

montanhas e os rios batam palmas * e exultem de alegria. 
3. - Exultem na presença do Senhor, pois ele vem,* vem julgar a terra inteira. - Jul-

gará o universo com justiça * e as nações com equidade.

2ª Leitura: 2Ts 3,7-12

Evangelho: Lc 21,5-19
A. (Nº 734) /:Aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima! 
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados participantes desta celebração litúrgica desta comunidade!
Mesmo que não se tenha notícia de ter acontecido um fim de mundo, na expe-

riência de uma calamidade, como terremoto, vendaval, tsunami, ciclone extratropi-
cal, as pessoas dizem: pensei que fosse ou parecia o fim do mundo. 

Realmente, tudo passa, menos a palavra de Deus. O Documento do Concílio 
Vaticano II sobre a Igreja no mundo de hoje (GS 4), de 1965, diz que a humanidade 
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vive uma fase nova de sua história com mudanças profundas e rápidas. O documento 
de Aparecida, de 2007, afirma que estamos não apenas numa época de mudanças, mas 
numa mudança de época., ou seja, na passagem para um novo tipo de civilização. 

Parece evidente que o mundo um dia chegue ao fim. Mas não precisamos 
viver assustados e nem nos preocuparmos sobre quando e como será. Também não 
podemos cruzar os braços pensando que se o mundo vai acabar não vale a pena lutar.

A Palavra de Deus dos últimos domingos do ano litúrgico, agora, e os dois 
primeiros do Advento, logo a seguir, nos faz refletir sobre o fim dos tempos, exor-
tando-nos a viver intensamente cada momento atual de nossa vida. Além de exor-
tar-nos a viver bem o tempo presente, a liturgia nos dá uma mensagem de esperança 
sobre o futuro.

A primeira leitura deste domingo, o penúltimo do ano litúrgico, do profeta 
Malaquias, nos assegura que o dia do Senhor será abrasador como uma fornalha 
para os ímpios, mas será como o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas 
para os que temem a Deus.

No evangelho, Jesus questiona aqueles que colocavam sua segurança no Tem-
plo de Jerusalém. Era imponente, parecia tão resistente que nunca seria destruído. 
Mas Jesus anuncia que dele não ficaria pedra sobre pedra. E as pessoas logo pergun-
tam: quando será? Ele responde pedindo cuidado para ninguém se deixar enganar 
com os que se apresentam em seu nome anunciando catástrofes e que o fim de tudo 
está próximo. Ensina o que fazer por ocasião de calamidades, guerras, revoluções e 
perseguições: viver estas situações como oportunidade de testemunhar a fé, pois é 
permanecendo firmes que se alcança a salvação, que se ganha a vida. Garante que 
nas perseguições, o discípulo dele não precisa nem pensar em defesa, pois ele vai 
inspirar palavras tão acertadas que ninguém conseguirá rebater. 

Assim, diante dos desafios sociais de hoje, miséria, injustiça, corrupção, dro-
gas e diante das ameaças climáticas por causa do aquecimento global, da poluição, o 
cristão deve cultivar e testemunhar a esperança, empenhando-se totalmente na cons-
trução do bem. Venha o fim do mundo, que para cada um é a própria morte, devemos 
estar ocupados, não em não fazer nada, como diz São Paulo na segunda leitura deste 
domingo, mas atarefados na construção do Reino de Deus. Por mais e maiores que 
sejam os sinais de destruição, não podemos deixar de colaborar na organização de 
uma sociedade justa e solidária, semente de uma nova época nesta terra e passaporte 
para a vida com Deus na eternidade.

Vivamos sempre vigilantes e atentos na peregrinação de nossa vida para che-
garmos à glória eterna. 

Abraço e saudação de Dom Adimir e de minha parte.
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, mas ...

Preces dos fiéis
P. A Deus que nos sustenta em seu amor e nos guia pela sua Palavra, confiantes, 

dirijamos nossas preces comunitárias.
A. Ouvi-nos, ó Deus clementíssimo.
1. Para que a Igreja, fiel ao Evangelho, anuncie a esperança da salvação a todos os 

povos e nações, nós vos pedimos: 
2. Para que os enfermos, deprimidos, desempregados e outros confiem sempre na vos-

sa graça e tenham a solidariedade dos familiares e da comunidade, nós vos pedimos:
P. Sexta-feira, nossa Igreja iniciará o 18º Congresso Eucarístico Nacional em Olinda 

e Recife. Rezemos a oração deste grande encontro de fé em torno da Eucaristia: Ó 
Salvador do Mundo,

A. no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua bon-
dade uma mesa para o pobre.

P. Fazei que, neste Congresso Eucarístico Nacional, ao celebrarmos o mistério da 
Palavra que se fez Carne e Pão da vida,

A. vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que 
não haja necessitados entre nós.

P. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à multi-
dão com fome.

A. E, para permanecer entre nós o sacrifício da Nova Aliança, na última ceia, 
mandastes que o celebrássemos em memória de vós.

P. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso Corpo e do vosso Sangue 
e adorando vossa presença na Eucaristia,

A. continueis a vossa ação, em nós e através de nós, para que haja pão em todas 
as mesas.

P. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na 
Igreja,

A. façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age 
pela caridade, e saiamos, com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou 
de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida, pelo anúncio alegre do 
Evangelho. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor...
P. Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferenda colocada sob o vosso olhar 

nos alcance a graça de vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. 
Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 
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Louvação
P. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Nesta celebração dominical, ó Deus, nós vos louvamos pela gloriosa ressurreição 

de vosso Filho Jesus Cristo, sempre presente no meio de nós quando nos reunimos 
por seu amor.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
P. Nós vos bendizemos, ó Deus Criador, porque nos reunis para falar-nos com amor 

de Pai e conduzir-nos com zelo de pastor cada dia de nossa vida.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
P. Em nosso louvor a Vós, ó Deus, lembramos a Virgem Maria, fiel discípula mis-

sionária, e os santos e santas, que nos fortalecem na fidelidade à vossa Palavra de 
vida e salvação.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
P. Nós vos adoramos e glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja que procura chegar a 

todas as periferias do mundo com a orientação de nosso Papa N. e, entre nós, com 
o pastoreio de ----, nosso bispo e a ação de nosso(s) padre(s) N. na animação de 
nossas comunidades.

A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
 P. Ao vos louvar por vossa infinita bondade, recordamos também nossos falecidos 

e falecidas (...), na certeza de que viverão para sempre convosco.
A. Glória a Vós, Senhor, toda graça e louvor!
P. Ó Deus clemente e indulgente, lançai olhar misericordioso sobre nós que reunis 

em vosso Filho Jesus Cristo, que vive convosco, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, rezemos como Jesus nos ensinou: 

Pai nosso.... (ministro/a busca as hóstias...).
P. O Senhor nos conduz ao longo da vida. Feliz quem nele coloca a sua esperança. 

Eis o Cordeiro de Deus...
A. (Nº 489) 1. Jesus sempre estava a caminhar,/ com amor ...
P. OREMOS. Tendo recebido em comunhão o Corpo e Sangue do vosso Filho, 

concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar em sua 
memória fazer-nos crescer em caridade. Por Cristo, nosso Senhor.  

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Se-

nhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dio-
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cese / encerramento do 18º Congresso Eucarístico Nacional, em Olinda e Recife-
-PE, terça-feira /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Só alcançaremos a salvação se permanecermos fiéis a Cristo até o fim, su-

perando provações, dificuldades, percorrendo com generosidade e determinação o 
caminho indicado por Ele.

A. (Nº 841) Ref. Vou, Senhor, contigo vou, vou contigo, Senhor. Hoje quero 
confirmar, confirmar minha vocação.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus seja vosso conforto nas provações, companhia e consolo no caminho, 

amparo nas adversidades, apoio nas fraquezas, força contra os males e proteção 
nos perigos. E que vos abençoe Deus infinitamente misericordioso, Pai e Filho e 
Espírito Santo. 

A. Amém. 
P. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Lembretes: 
- Terça-feira – Proclamação da República – encerramento do 18º Congresso Euca-

rístico Nacional em Olinda e Recife-PE. 
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Aratiba em Itatiba do Sul. 
- Sábado, 16h, na Catedral, abertura do 3º Ano Vocacional do Brasil na Diocese de 

Erexim. 
- Domingo - Solenidade de Nosso Senhor Cristo Rei do Universo - início da Cam-

panha para a Evangelização / Abertura do 3º Ano Vocacional no Brasil – Vocação: 
graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho; das 09h às 15h, no Seminário 
de Fátima, encontro vocacional; 08h30, na sede paroquial N. Sra. do Rosário, Ba-
rão de Cotegipe, Encontro Diocesano dos Ministros/as.

Leituras da semana:
Dia 14, 2ªf: Ap 1,1-4; 2,1-5ª; Sl 1,1-2. 3. 4 e 6; Lc 18,35-43; dia 15, 3ªf, Sto Alber-

to Magno: Ap 3,1-6.14-22; Sl 14(15); Lc 19,1-10: dia 16, 4ªf, Sta. Margarida da 
Escócia e Santa Gertrudes: Ap 4,1-11; Sl 150; Lc 19,11-28; dia 17, 5ªf, Sta. Isabel 
da Hungria: Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19,41-44; dia 18, 6ªf, Dedicação das Basílicas 
de S. Pedro e S. Paulo: Ap 10,8-11; Sl 118(119); Lc 19,45-48; dia 19, sáb., Ss. Ro-
que González, Afonso Rodríguez e João del Castillo: Ap 11,4-12; Sl 143(144); Lc 
20,27-40; dia 20, dom., 34º do TC-C, NOSSO SR JESUS CRISTO REI DO UNI-
VERSO: 2Sm 5,1-3; Sl 121(122); Cl 1,12-20; Lc 23,35-43 (“Reino de Cristo”).
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Da mensagem do Papa Francisco para o 6º Dia Mundial dos Pobres
A solidariedade é precisamente partilhar o pouco que temos com quantos nada 

têm, para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comunidade e comu-
nhão como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade. Aliás, deve-se 
considerar que há países onde, nas últimas décadas, se verificou um significativo 
crescimento do bem-estar de muitas famílias, que alcançaram um estado de vida se-
guro. Trata-se dum resultado positivo da iniciativa privada e de leis que sustentaram 
o crescimento econômico, aliado a um incentivo concreto às políticas familiares e à 
responsabilidade social. ... Como membros da sociedade civil, mantenhamos vivo 
o apelo aos valores da liberdade, responsabilidade, fraternidade e solidariedade; e, 
como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na esperança o fundamento 
do nosso ser e da nossa atividade.

... A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da vio-
lência e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, 
porque é imposta pela cultura do descarte que não oferece perspectivas nem vias de 
saída. ... Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no fim do dia, então deixa 
de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração das pessoas: os outros 
não passam de meios.

 Celebração da Palavra de Deus
Solenidade de J. Cristo Rei do Universo - 20.11.2022

 - Cristo, Rei e Senhor da verdade, do amor, da justiça e da paz
 - Início do 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – 
    Corações ardentes, pés a caminho
 - Abertura da Campanha para a Evangelização – 
 - Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas: missionários do Reino de Deus nos diferentes ambientes.  
   Cor litúrgica: VERDE Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

1. RITOS INICIAIS
Reunidos na fé, celebramos a presença transformadora de Cristo, 

nosso Rei e Senhor, que no alto da Cruz, garantiu o paraíso ao 
ladrão arrependido e o prometeu a todos os que confiam na sua 
misericórdia. Por esta celebração, renovemos nosso compromis-
so com o Reino do Senhor, Reino do amor, da verdade e da jus-
tiça. Neste domingo, o último do ano litúrgico, aqui no Brasil, 
iniciamos a Campanha da Evangelização, que nos chama a re-
novar nosso compromisso de viver e testemunhar a Boa Nova da 
salvação e a ajudar a Igreja em sua missão. 

(... Abertura da Campanha da Evangelização / Início do Terceiro Ano Vocacional do 
Brasil / Encontro Regional de Presbíteros de segunda a quarta-feira / Dia Nacional 
de Ação de Graças, quinta-feira / ...)
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(Nº 177) Ref. Tu és o Rei dos reis! O Deus do céu 
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça, o amor e a paz de Cristo, Rei do universo, que nos liberta e nos aco-

lhe em seu Reino, 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, Rei da glória, princípio e fim de todas as coisas, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que nos chamais a construir o Reino da paz, da justiça e do amor, tende 

piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, Rei do universo que nos chamais ao banquete de vosso Reino, tende pie-

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

Hino de louvor
(Nº 715/H) Ref. Glória a Deus nas alturas e paz ...
P. OREMOS. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as 

coisas no vosso amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas, 
libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eter-
namente. PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Paulinas-Paulus, 34º ou último DTC-C, Solenidade de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Rei do Universo, p. 1000-1002)

1ª Leitura: 2Sm 5,1-3

Salmo: Sl 121(122)
S. Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do Senhor!
A. Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do Senhor!
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S. 1. - Que alegria, quando ouvi que me disseram:* “Vamos à casa do Senhor!” - E 
agora nossos pés já se detêm,* Jerusalém, em tuas portas.

2. - Para lá sobem as tribos de Israel,* as tribos do Senhor. - Para louvar, segundo 
a lei de Israel,* o nome do Senhor. - A sede da justiça lá está * e o trono de Davi.

2ª Leitura: Cl 1,12-20

Evangelho: Lc 23,35-43
A. (Nº 726) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo, em nome do Senhor; e o Reino 

que vem, seja bendito, ao que vem e a seu Reino, o louvor!
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Atualmente, poucos países têm rei ou rainha. Em setembro, a Inglaterra sepul-

tou sua rainha com mais de 90 anos. Seu filho, com 73 anos, se tornou o novo rei. 
Nos países que têm rei ou rainha, eles são apenas chefes de Estado, representam a 
nação. O governo é exercido pelo primeiro ministro ou pelo conselho de ministros. 
Mas o termo rei é bastante utilizado. É atribuído a pessoas que se destacam em al-
gum setor da atividade humana. Nosso grande atleta Pelé recebeu o título de rei do 
futebol. O cantor Roberto Carlos, de rei da música. Certos eventos, como a nossa 
Frinape, , têm sua corte, com rainha e princesas. 

O Papa Pio XI, em 1925, deu a Cristo o título de Rei e Senhor do Universo, 
com solenidade celebrada no final de outubro e, a partir da reforma litúrgica do 
Concílio Vaticano II, no último domingo do ano litúrgico. Assim, neste domingo, 
vivemos esta solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo.

Em que sentido Cristo é Rei e qual é o seu Reino?
Cristo é rei no sentido bíblico. O rei devia ser o servidor de todos. Aquele que 

devia garantir o direito dos pobres. Por isso, os profetas denunciavam duramente os 
reis por se desviarem constantemente de sua missão, valendo-se do título para seu 
bem-estar, desfrutando de mordomias e muitas vezes envolvidos em depravações, 
tornando-se um peso para os pobres. 

Cristo se apresentou como servo e como pastor. As duas palavras lhe dão ca-
racterística de rei bem diferente dos reis deste mundo. Neste sentido, o rei Davi, que 
aparece na primeira leitura desta solenidade, é figura do próprio Cristo. Davi era o 
mais novo, o mais fraco e mais humilde de oitos irmãos, filhos de Jessé, no vilarejo 
de Belém. Quando Samuel foi encarregado por Deus de ungir rei um filho de Jessé, 
ele pensava que fosse o mais velho, robusto e de bela aparência. Mas Deus o fez 
compreender que não era ele nem os outros seis que estavam em casa. Era o mais 
novo, Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. 
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Jesus também é rei humilde e pastor. Bem diferente de Herodes, rei dos judeus, 
e de César, o Imperador romano. Não domina, mas serve; não se impõe pela violência, 
mas usa o perdão e a misericórdia. Não dispõe de palácios e tronos. Até nem tem onde 
reclinar a cabeça, quando, segundo ele mesmo, as raposas têm tocas e as aves do céu, 
ninhos. Seu trono é a cruz e sua coroa é de espinhos. E inicia o seu reinado justamente 
em sua morte humilhante na Cruz. A placa que Pilatos mandou colocar sobre a mesma, 
Jesus Nazareno Rei dos Judeus, acaba proclamando a verdadeira realeza de Cristo. 
Morrendo na Cruz, toma posse de seu Reino e o primeiro que nele introduz é o ladrão 
que lhe pediu clemência. Enquanto o outro condenado zombava de Jesus dizendo: “Tu 
não és o rei dos judeus? Salva-te a ti mesmo e a nós”, este disse: “para nós é justo, mas 
ele nada fez de mal”. E então pediu confiante: “Senhor, lembra-te de mim quando es-
tiveres em teu Reino”. E Jesus lhe garantiu: “hoje mesmo estarás comigo no paraíso”.

O Reino de Cristo, como proclama o prefacio desta solenidade, é um reino 
eterno e universal, é o reino da verdade, da vida, da santidade, da graça, da justiça, 
do amor e da paz. E todos nós devemos ser construtores deste Reino. Especialmente 
os leigos e leigas, que hoje celebram seu dia. 

Com o Bispo diocesano, Dom Adimir, saudação e bênção a todos.
Pe. Antonio Valentini Neto

Profissão da fé
A./B. (Nº 754/C) Ref. Creio, creio, amém!....

Preces dos fiéis
P. Na alegria de estarmos a serviço de Cristo Rei do universo e Senhor da história, 

elevemos nossas preces a Deus Pai na força do Espírito Santo.
A. Em vossa misericórdia, atendei-nos, ó Senhor!
1. Para que a Igreja, sustentada por vossa graça, anuncie a todos a boa nova do Reino 

de amor, de justiça e de paz de vosso Filho, nós vos pedimos:
2. Para que todas as pessoas, em qualquer situação, confiem sempre na vossa mise-

ricórdia e no vosso amor, que são desde sempre, nós vos pedimos:
3. Para que os cristãos leigos e leigas sejam fiéis testemunhas dos valores de vosso 

Reino nos ambientes em que atuam, nós vos pedimos.
4. Para que a Campanha para a Evangelização iniciada neste domingo em nosso País 

nos ajude a retomar com renovado ardor o compromisso com a missão da Igreja, 
nós vos pedimos: 

P. Rezemos a oração do Terceiro Ano Vocacional do Brasil também iniciado neste 
domingo: Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo, que fazeis os 
corações arderem e os pés se colocarem a caminho,

A. ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão.
P. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos,
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A. para que sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a 
serviço do Reino, em vossa Igreja e no mundo.

P. Despertai a novas gerações
A. para a vocação aos Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à Vida Consagrada 

e aos Ministérios Ordenados.
P. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária,
A. ensinai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação e a responder com alegria. 

Amém.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 448) Ref. No teu altar, Senhor... 
P. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó 

Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
P. O Senhor esteja convosco
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus o nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
P. Sim, ó Pai, nossa consciência de filhos e filhas nos faz sentir necessidade imensa 

de vos louvar por tudo o que criastes, pela terra nossa mãe, que nos sustenta e 
precisa por nós ser preservada com carinho.

A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda. 
P. Agradecemos pela salvação que nos destes em vosso Filho Jesus, que por deu sua 

vida e permanece em nosso meio, conduzindo-nos até Vós.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
P. Nosso louvor a Vós pela Igreja na qual fomos inseridos pelo Batismo e que nos 

guia para Vós, com o Papa ..., com ----- nosso bispo, realizando a missão de anun-
ciar a Boa Nova da Salvação a todos os povos.

A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
P. Sentimo-nos imensamente gratos porque nos dais a proteção e a intercessão da 

Virgem Maria, de seu esposo São José e de todos os santos e santas.
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
P. Na confiança em vossa imensa bondade, vos recomendamos nossos falecidos (es-

pecialmente os últimos que partiram desta vida..... pode citar nomes...).
A. Nós vos damos graças, ó Deus, e pedimos vossa ajuda.
P. Nossa louvação seja acolhida com carinho por Vós, ó Deus, pois a apresentamos 

por Aquele que é nosso único mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
P. Caminhando na esperança e comprometidos com o Reino do Senhor, rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...
P. Cristo nos garante: Permanecendo firmes na fé, ganharemos a vida. Eis o Cordei-

ro de Deus... (Ministro/a busca as hóstias e coloca no altar)
A. (Nº 605) Um rei fez um grande banquete, / ...
P. OREMOS. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, 

que, gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, rei do 
universo, possamos viver com ele eternamente no reino dos céus. Por Cris-
to, nosso Senhor.

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Se-

nhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dioce-
se / Campanha para a Evangelização /  Encontro Regional de Presbíteros de se-
gunda a quarta-feira em São Leopoldo / Dia nacional de graças, quinta-feira /  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Neste dia de Cristo Rei, iniciamos a Campanha para a Evangelização e o 

Terceiro Ano Vocacional do Brasil. Participemos com alegria destes dois eventos 
e trabalhemos pelo Reino de Deus.

A. (Nº 600) Ref. /:Somos cidadãos do Reino, do reino de Jesus de Nazaré.:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus que vos tornou discípulos missionários de seu Filho, Rei do Universo, vos 

confirme na fé, na esperança e na caridade. Que ele vos faça anunciadores de seu 
Reino e um dia vos acolha no seu banquete eterno. E que vos abençoe Deus todo-
-poderoso e fonte da vida, 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:
- De segunda a quarta-feira, Encontro Reg. de Presbíteros no Centro de Espiritua-

lidade Cristo Rei (CECREI), São Leopoldo. / - Terça-feira, 19h30, em Mariano 
Moro, reunião da Área Past. de Severiano de Almeida. / - Quinta-feira - Dia Nac. 
de Ação de Graças. / - Sexta-feira, Dom Adimir, retiro com os seminaristas da 
Diocese em Passo Fundo. / - Sábado, 08h30, reunião do Cons. Dioc. da Ação 
Evang., Seminário N. Sra. de Fátima. / - Sábado e domingo, Romaria de N. Sra. 
das Graças na sede par. de Jacutinga. /- Domingo, 1º do Advento A.
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Leituras da semana:
Dia 21, 2ªf. Apresentação de Nossa Senhora: Zc 2,14-17; Cânt.: Lc 1,46-47.48-49.50-

51.52-53.54-55; Mt 12,46-50; dia 22, 3ªf, Sta. Cecília: Ap 14,14-19; Sl 95(96);Lc 
21,5-11; 23, 4ªf, S. Clemente – S. Columbano: Ap 15,1-4; Sl 97(98); Lc 21,12-19; 
dia 24, 5ªf, Dia Nacional de Ação de Graças: Ap 18,1-2. 21-23. 19, 1-3. 9a; Sl 99 
(100); Lc 21,20-28; dia 25, 6ªf, Sta. Catarina de Alexandria: Ap 20,1-4.11–21,2; Sl 
83 (84); Lc 21,29-33; dia 26, sáb.: Ap 22,1-7; Sl 94(95); Lc 21,34-36; dia 27, dom., 
1º Adv-A: Is 2,1-5; Sl 121(122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 (Vigilância).

Campanha para a Evangelização - oração
Senhor Jesus Cristo, Vós deixastes aos apóstolos a missão de evangelizar. 

Enviai também a nós, como anunciadores, para que vosso Evangelho continue pene-
trando na vida das pessoas e transformando a sociedade. Despertai em nós a consci-
ência sobre a grandeza da missão e a responsabilidade em participar no anúncio do 
Evangelho. Dai-nos um coração generoso para colaborar espiritual e materialmente 
na missão. Amém.

Tema, lema e objetivos do Terceiro Ano Vocacional do Brasil.
Tema: Vocação, Graça e Missão. Lema: Corações ardentes, pés a caminho (cfr. Lc 

24,32-33).
Objetivo geral: promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famí-

lias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as 
vocações, como graça e missão, a serviço do Reino de Deus.

Objetivos específicos: - cultivar uma sensibilidade vocacional que favoreça a com-
preensão de que “toda a pastoral é vocacional, toda formação é vocacional e toda a 
espiritualidade é vocacional. – Aprofundar a Teologia da Graça e da Missão dentro 
da pedagogia vocacional, de maneira que esta gere discernimento e respostas con-
cretas ao chamado divino, com liberdade e responsabilidade. – Fortalecer a cons-
ciência do discipulado missionário de todos os batizados e batizadas, levando-os 
a reconhecer e assumir a identidade vocacional da vida laical como uma forma 
específica de viver a santidade batismal a serviço do Reino de Deus”. – Acompa-
nhar cada jovem ... impulsionando-o ao serviço generoso e à missão. – Despertar 
voc. à Vida Cons. e ao Ministério Ordenado.... – Intensificar a prática da oração 
pelas vocações (pessoal, familiar, comunitária). – Fomentar um serviço de anima-
ção vocacional, equipes vocacionais em âmbito paroquial, diocesano e regional...
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 Celebração da Palavra de Deus
1º Domingo do Advento/Ano A - 27.11.2022

 - Viver bem o tempo presente, preparando a acolhida ao Senhor que vem. 
 - Campanha da Evangelização – 
 - Subsídio de preparação ao Natal do Regional Sul 3 da CNBB - Cristo é nossa força.
 - Início de novo ano litúrgico
   Cor litúrgica: ROXO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

(Notas: A cor violácea ou roxa no Advento expressa a 
alegre espera da vinda do Salvador. A coroa do Advento, 
com ramos verdes e quatro velas, é outro símbolo desta 
espera. Utilizar cartazes deste tempo. Organizar, pro-
gressivamente, o presépio desde o 1º domingo. Sobre as 
velas da coroa, ver no final)
Com este primeiro domingo do Advento, coemçamos a 

preparação ao Natal e um novo ano litúrgico, com a Campanha para a Evange-
lização iniciada domingo passado. Tempo a ser vivido na esperança e na vigilân-
cia, aprofundando e buscando o essencial da vida, revivendo a longa espera dos 
pobres, dos patriarcas e profetas, de Isabel e Zacarias, de Maria e de José pela 
vinda do Salvador. 

(... encontros de grupos de  famílias em preparação do Natal / Reunião dos Bispos 
do Rio Grande do Sul, de segunda a quarta-feira, em Vacaria / Dia Mundial de 
luta contra a AIDS e de combate ao preconceito em relação aos seus portadores, 
quinta-feira / ...)

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 11) Eis o tempo em que o Espírito ora em nós: ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos chama à vigilância para acolher o Salvador, na 

força do Espírito Santo, esteja convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
P. A coroa do Advento é um dos símbolos deste tempo. Por ela, podemos visualizar 

nossa progressiva preparação ao Natal ao acendermos uma de suas velas em cada 
um dos 4 domingos deste período litúrgico. Invoquemos a bênção de Deus sobre 
ela e a graça de preparar-nos para as festas natalinas com muitos frutos de amor e 
de justiça (pausa). 

P. Nós vos bendizemos, ó Deus de infinita misericórdia, porque nos enviais vosso 
Filho Unigênito para ser nosso Salvador, a quem queremos acolher de coração 
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vigilante e aberto. Aben+çoai esta coroa de Advento, sinal de preparação ao Natal 
que se aproxima. Concedei-nos, a cada semana, crescer na fé viva, na esperança 
firme e na caridade generosa, para oferecermos digna acolhida a Cristo, luz que 
ilumina todos os povos. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive convosco na 
unidade do Espírito Santo.  

A. Amém.
(Enquanto a coroa é aspergida e alguém da comunidade acende a 1ª vela da coroa 

[verde, esperança, cristãos aguardando a 2ª vinda de Cristo] todos cantam).
A. (Nº 5) 1. Uma vela se acende no caminho a iluminar. Preparemos nossa casa: 

é Jesus quem vai chegar.
Ref. /:No advento a tua vinda nós queremos preparar. Vem, Senhor, que é teu 

natal, vem nascer em nosso lar.:/

A vida na liturgia
P. ...

Pedido de perdão
P. ...
A. (Nº 675) Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei 

muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, 
tão grande culpa.

E peço à virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.

P. Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas... 
A. Amém.
Senhor, tende piedade.... Cristo, tende piedade... Senhor, tende piedade...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo 

de possuir o reino celeste, para que, acorrendo com as nossas boas obras ao 
encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade 
dos justos. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, Paulinas-Paulus, 1º D. do Adv. A, p. 53 a 55)

1ª Leitura: Is 2,1-5

Salmo: Sl 121(122)
S. Que alegria quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”
A. Que alegria quando me disseram: “Vamos à casa do Senhor!”
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S. 1. Que alegria, quando ouvi que me disseram:* “Vamos à casa do Senhor!” - E 
agora nossos pés já se detêm,* Jerusalém, em tuas portas.

2. Para lá sobem as tribos de Israel,* as tribos do Senhor. - Para louvar, segundo a 
lei de Israel, * o nome do Senhor. - A sede da justiça lá está,* e o trono de Davi.

3. Rogai que viva em paz Jerusalém,* e em segurança os que te amam! Que a paz 
habite dentro de teus muros,* tranquilidade em teus palácios!

3. Por amor a meus irmãos e meus amigos, * peço: “A paz esteja em ti!” - Pelo amor 
que tenho à casa do Senhor, * eu te desejo todo bem!

2ª Leitura: Rm 13,11-14a

Evangelho: Mt 24,37-44 
A. Aleluia...
S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados participantes da celebração litúrgica da Palavra de Deus desta co-

munidade de ____________________________.
Frequentemente, temos eventos climáticos atípicos, estiagem prolongada ou 

enchentes, vendavais e tempestade. Os prejuízos materiais são enormes e não me-
nores, as perdas afetivas. A família que vê sua casa ser levada pelo vento não fica só 
sem residência, mas também sem grande parte de sua história, de suas recordações. 
Em meio a algumas adversidades, com o clima de apreensão delas decorrente, en-
tramos no Advento com o sempre renovado convite à esperança e a sempre nova 
exortação a estarmos atentos à vinda de Deus a nós, em seu Filho Jesus, que se faz 
pobre para nos enriquecer, como lembra o tema Campanha da Evangelização, inspi-
rado na segunda Carta aos Coríntios. 

No advenho, revivemos a esperança do povo da promessa que aguardava a 
vinda do Messias, concretizada no Natal, e renovamos nossa esperança na sua vinda 
gloriosa final, definitiva, no fim dos tempos, ou no fim-de-tempo de cada um de nós 
que é a própria morte. 

A esperança é a força que move toda pessoa. Ela lança a Igreja na missão de 
anunciar a boa nova do evangelho a todos os povos. 

No meio das adversidades, é a esperança que nos sustenta. Em meio à cidade 
de Jerusalém em ruínas, conforme a primeira leitura deste domingo, o profeta Jere-
mias anuncia um futuro melhor para seu povo: a chegada do descendente de Davi, o 
Messias, que faria valer na terra a lei e a justiça.

Falando do fim dos tempos, no evangelho de hoje, Jesus fala em sinais extra-



- 36 -

ordinários na natureza, mas diz que quando isto começar a acontecer é para levantar 
a cabeça, pois nossa salvação estará próxima.

Em meio às atuais adversidades climáticas e muito mais sociais e econômicas, 
não cederemos ao temor, à angústia, à apreensão por aquilo que nos pode aconte-
cer, mas conservaremos a confiança, a serenidade, o espírito de luta que brotam da 
esperança.

Mas a esperança implica sempre uma atitude de alerta, de atenção, de vigilân-
cia. E é este um outro aspecto do advento. Não podemos esperar Cristo de braços 
cruzados. Ele vem para fazer valer a lei e a justiça. Precisamos, pois, praticar o que é 
justo e agradável a Deus. Precisamos, como nos pede São Paulo na segunda leitura, 
fazer progressos ainda maiores, caminhando na santidade e sem defeitos aos olhos 
de Deus, com amor transbordante para todos. Precisamos, como Cristo mesmo pede 
no Evangelho, cuidar para que nosso coração não se torne insensível por causa da 
gula, da embriaguez e das preocupações mundanas. Na embriaguez, que pode ser 
não só de álcool, a pessoa não respeita ninguém e perde o respeito de todos. Obce-
cados pelo fascínio do consumismo acabamos querendo comer sozinhos o pão que 
Deus quer para todos ou gastar exageradamente sem partilhar com quem nada tem. 

Com esperança e com vigilância, celebraremos vivamente a primeira vinda 
de Cristo ao mundo na fragilidade da carne humana no Natal. Para ele, vamos nos 
preparar com os encontros de famílias. Prepararemos a sua segunda vinda na glória; 
e perceberemos sua vinda a nós, na força do Espírito, de mil maneiras no momento 
presente.

Com nosso Bispo Dom Adimir, desejo frutuosa preparação para o Natal. Sau-
dação e bênção.

Pe. Antonio  Valentini Neto, a serviço na Cúria Dioceseana. 

Profissão da fé

Preces dos fiéis
P. A Deus, que sempre vem ao nosso encontro com sua bondade e misericórdia, 

abramos o coração em preces comunitárias.
A. Vinde, Senhor, e atendei-nos
1. Para que a Igreja irradie a luz da vossa Palavra ajudando a todos a reconhecer os 

sinais da presença do Reino em nosso mundo, nós vos pedimos.
2. Para sermos sempre vigilantes e percebermos vossos apelos nos acontecimentos 

da vida, nós vos pedimos.
3. Para que as crianças abandonadas e vítimas de muitas formas de violência sejam 

amparadas pela solidariedade pessoal de todos, por instituições de promoção hu-
mana e políticas públicas, nós vos pedimos. 
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4. Para que os portadores de doenças infectocontagiosas, especialmente do vírus 
HIV, não sofram também o preconceito e a exclusão, nós vos pedimos.

5. Para que o Terceiro Ano Vocacional do Brasil favoreça o despertar de todas as 
vocações, como graça e missão, a serviço do vosso Reino, nós vos pedimos:

6. ...
P. Comprometidos com o anúncio do Evangelho, rezemos:
A. Pai Santo,/ quisestes que a vossa Igreja fosse, no mundo,/ fonte de salvação 

para todas as nações,/ a fim de que a obra de Cristo que vem/ continue até o 
fim dos tempos./ Aumentai em nós o ardor da evangelização,/ derramando o 
Espírito prometido,/ e fazei brotar em nossos corações/ a resposta da fé, em 
Cristo nosso Senhor. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 34 – só primeira e segunda estrofes) Ref. Desde a manhã
P. Recebei, ó Deus, estas oferendas que escolhemos entre os dons que nos 

destes, e o alimento que hoje concedeis à nossa devoção torne-se prêmio da 
redenção eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação
P. O Senhor esteja conosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Elevemos a Deus nosso louvor.
A. É justo e é nossa alegria.
P. Ó Deus, nosso Pai de bondade, nós vos glorificamos porque nos enviastes vosso 

Filho que, na sua primeira vinda, assumiu a nossa fragilidade humana para realizar 
vosso eterno plano de amor e conduzir-nos pelo caminho da salvação.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor.
P. Nós vos bendizemos, ó Deus de misericórdia, vosso Filho nos garantiu vir uma 

segunda vez revestido de sua glória para conceder-nos em plenitude os bens pro-
metidos e que agora esperamos preparando-nos para acolhê-lo..

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor.
P. Nós vos glorificamos, ó Deus, pela vossa Igreja e por sua ação evangelizadora no 

mundo inteiro, com nosso Papa Francisco, com todos os bispos, nosso(s) padre(s) 
-----------, ministros leigos e outros agentes de pastoral e todos os servidores das 
comunidades.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor.
P. A Vós, ó Deus, nossa filial gratidão porque nos dais a Virgem Maria e os santos 

como nossos modelos de vida e nossos intercessores. Que seu testemunho de fide-
lidade a vós nos ajude a perseverarmos no vosso amor.
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A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor.
P. Muito obrigado, também, ó Deus de infinita misericórdia, pelo bem realizado 

entre nós por nossos irmãos e irmãs falecidos, membros de nossas famílias, ben-
feitores de nossa comunidade (pode citar o nome dos últimos que morreram...). 
Que eles vivam para sempre na vossa glória.

A. Bendito sejais, ó Pai Criador, Pai Santo e Senhor.
P. Acolhei, ó Pai, nossa gratidão pelos benefícios recebidos de vossa bondade e 

concedei-nos corresponder a eles com frutos de amor e de paz. Por Cristo, vosso 
Filho, nosso Senhor.

A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
P. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança de filhos, rezemos 

como ele nos ensinou: Pai nosso... (ministro/a busca as hóstia consagradas no 
sacrário e deixa no altar....)

P. Somos felizes porque podemos participar da comunhão eucarística pelo Pão da 
Vida conservado no sacrário de nossa igreja. Eis o Cordeiro de Deus...

A. (Nº 44) 1. As colinas vão ser abaixadas, / os caminhos ....
P. OREMOS. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fa-

zei que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu e, caminhando 
entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

A. Amém. 
P. (Pode propor dezena ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de Nossa Se-

nhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, da Dioce-
se / Campanha para a Evangelização / Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de 
combate ao preconceito em relação aos portadores do vírus HIV (vírus humano 
de imunodeficiência - AIDS), quinta-feira / Reunião dos Bispos do  Rio Grande do 
Sul de segunda quarta-feira em Vacaria  ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: No início da preparação ao Natal, somos chamados à vigilância para perce-

bermos a manifestação do Senhor, sempre imprevisível. Somos também convo-
cados para o compromisso com o anúncio do Evangelho a todos pela Campanha 
para a Evangelização.

A. (Nº 836) Ref. Senhor, que queres que eu faça? Senhor, que queres de mim? 
Mostra-me os teus caminhos! Senhor, que queres de mim?

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
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P. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento do seu Filho, 
em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos.

A. Amém. 
P. Que durante esta vida ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança, solícitos 

na caridade.
A. Amém.
P. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados 

com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória.
A. Amém
P. Abençoe-vos Deus Onipotente e Eterno, Pai e Filho e Espírito Santo.
A. Amém.
P. A esperança pela vinda do Senhor seja vossa alegria; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe.
A. Graças a Deus.

Campanha da Evangelização É realizada pela Igreja no Brasil desde 1998. Ela 
inicia-se na solenidade de Cristo Rei e termina no terceiro domingo do Advento, 
quando se realiza a coleta para a evangelização, neste ano, dia11 de dezembro. Os 
seus objetivos são os seguintes: 1º) Conscientizar todos os cristãos, unidos a Cris-
to pela graça do Batismo, para que participem da missão evangelizadora da Igreja; 
2º) Motivar para a colaboração na missão da Igreja através: a) do testemunho; b) 
de ações pastorais específicas; c) da garantia de recursos materiais; d) apoio às es-
truturas da Igreja; e) apoio à atividade evangelizadora nas dioceses, nos Regionais 
e em âmbito nacional da CNBB. 

Lembretes:
- Segunda-feira, 08h30, retiro das zeladoras de capelinhas em local a ser definido. 
- De segunda a quarta-feira, reunião dos Bispos do Rio Grande do Sul em Vacaria. 
- terça-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Jacutinga, em Jacutinga. 
- Quarta-feira, 19h, reunião da Área Pastoral de Gaurama em Marcelino Ramos.
- Quinta-feira – Dia Mundial de Luta contra a AIDS e de combate ao preconceito em 

relação aos portadores do vírus HIV (vírus humano de imunodeficiência - AIDS).
- Sábado, 18h, e domingo, 09h, crismas na igreja S. Cristóvão, sede paroquial do 

mesmo nome, Erechim.
- Domingo - 2º Domingo do Advento A.

Velas da coroa: poderiam ser: 1ª) verde, esperança, cristãos esperando 2ª vinda de 
Cristo; 2ª), branca, paz, Isaías e os outros profetas; 3ª) rosa, alegria, João Batista; 
4ª), vermelha, amor, Maria e José.
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Leituras da semana:
Dia 28, 2ªf: Is 4,2-6; Sl 121(122); Mt 8,5-11; dia 29, 3ªf: Is 11,1-10; Sl 71(72); Lc 

10,21-24; dia 30, 4ªf, Sto. André: Rm 10,9-18; Sl 18(19); Mt 4,18-22; dia 1º, 
5ªf: Is 26,1-6; Sl 117(118); Mt 7,21.24-27; dia 02, 6ªf: Is 29,17-24; Sl 26(27); Mt 
9,27-31; dia 03, sáb., São Francisco Xavier: Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147A; Mt 
9,35–10,1.6-8; dia 04, dom., 2º Adv.: Is 11,1-10; Sl 71(72); Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 
(Mensagem de João Batista).

O Advento
Advento é para toda a Igreja, momento de forte mergulho na liturgia e na 

mística cristã. É tempo de espera e esperança, de estarmos atentos e vigilantes, pre-
parando-nos alegremente para a vinda do Senhor, como uma noiva que se enfeita, 
se prepara para a chegada de seu noivo, seu amado. O Advento começa às vésperas 
do Domingo mais próximo do dia 30 de Novembro e vai até as primeiras vésperas 
do Natal de Jesus, contando quatro domingos. Esse Tempo possui duas caracterís-
ticas: As duas últimas semanas, dos dias 17 a 24 de dezembro, visam em especial, 
a preparação para a celebração do Natal, a primeira vinda de Jesus entre nós. Nas 
duas primeiras semanas, a nossa expectativa se volta para a segunda vinda definitiva 
e gloriosa de Jesus Cristo, Salvador e Senhor da história, no final dos tempos. Por 
isso, o Tempo do Advento é um tempo de piedosa e alegre expectativa.

O Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a dimensão esca-
tológica do mistério cristão e nos insere no caráter missionário da vinda de Cristo. Ao 
serem aprofundados os textos litúrgicos desse tempo, constata-se na história da huma-
nidade o mistério da vinda do Senhor. Jesus que de fato se encarna e se torna presença 
salvífica na história, confirmando a promessa e a aliança feita ao povo de Israel. Deus 
que, ao se fazer carne, plenifica o tempo (Gl 4,4) e torna próximo o Reino (Mc 1,15). 
O Advento recorda também o Deus da revelação, Aquele que é, que era e que vem (Ap 
1,4-8), que está sempre realizando a salvação, mas cuja consumação se cumprirá no 
“dia do Senhor”, no final dos tempos. (De um texto de Paróquia sem indicar de onde)
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4. Voltando à comunidade de Corinto, sucedeu que, depois do entusiasmo ini-
cial, começou a esmorecer o empenho, e a iniciativa proposta pelo Apóstolo perdeu 
impulso. Este é o motivo que leva Paulo a escrever com grande paixão, relançando 
a coleta, «para que, como fostes prontos no querer, também o sejais no executar, 
conforme as vossas possibilidades» (2 Cor 8, 11).

Neste momento, penso na disponibilidade que, nos últimos anos, moveu po-
pulações inteiras para abrir as portas a fim de acolher milhões de refugiados das 
guerras no Médio Oriente, na África Central e, agora, na Ucrânia. As famílias abri-
ram as suas casas para deixar entrar outras famílias, e as comunidades acolheram ge-
nerosamente muitas mulheres e crianças para lhes proporcionar a devida dignidade. 
Mas quanto mais se alonga o conflito, tanto mais se agravam as suas consequências. 
Os povos que acolhem têm cada vez mais dificuldade em dar continuidade à ajuda; 
as famílias e as comunidades começam a sentir o peso duma situação que vai além 
da emergência. Este é o momento de não ceder, mas de renovar a motivação inicial. 
O que começamos precisa de ser levado a cabo com a mesma responsabilidade.

5. Com efeito, a solidariedade é precisamente partilhar o pouco que temos com 
quantos nada têm, para que ninguém sofra. Quanto mais cresce o sentido de comu-
nidade e comunhão como estilo de vida, tanto mais se desenvolve a solidariedade. 
Aliás, deve-se considerar que há países onde, nas últimas décadas, se verificou um 
significativo crescimento do bem-estar de muitas famílias, que alcançaram um esta-
do de vida seguro. Trata-se dum resultado positivo da iniciativa privada e de leis que 
sustentaram o crescimento económico, aliado a um incentivo concreto às políticas 
familiares e à responsabilidade social. Possa este património de segurança e estabi-
lidade alcançado ser agora partilhado com quantos foram obrigados a deixar as suas 
casas e o seu país para se salvarem e sobreviverem. Como membros da sociedade 
civil, mantenhamos vivo o apelo aos valores da liberdade, responsabilidade, frater-
nidade e solidariedade; e, como cristãos, encontremos sempre na caridade, na fé e na 
esperança o fundamento do nosso ser e da nossa atividade.

6. É interessante notar que o Apóstolo não quer obrigar os cristãos, forçando-
-os a uma obra de caridade; de facto, escreve: «Não o digo como quem manda». O 
que ele pretende é «pôr à prova a sinceridade do amor» demonstrado pelos Coríntios 
na atenção e solicitude pelos pobres (cf. 2 Cor 8, 8). Na base do pedido de Paulo, 
está certamente a necessidade de ajuda concreta, mas a sua intenção vai mais longe. 
Convida a realizar a coleta, para que seja sinal do amor testemunhado pelo próprio 
Jesus. Enfim, a generosidade para com os pobres encontra a sua motivação mais 
forte na opção do Filho de Deus que quis fazer-Se pobre.

Na realidade, o Apóstolo não hesita em afirmar que esta opção de Cristo, 
este seu «despojamento», é uma «graça» – aliás, é «a graça de Nosso Senhor Jesus 
Cristo» (2 Cor 8, 9) – e só acolhendo-a é que podemos dar expressão concreta e 
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coerente à nossa fé. O ensinamento de todo o Novo Testamento revela a propósito 
uma especial unanimidade, como se verifica nesta passagem da Carta do apóstolo 
Tiago sobre a Palavra que foi semeada nos crentes: «Tendes de a pôr em prática e 
não apena ouvi-la, enganando-vos a vós mesmos. Porque, quem se contenta com 
ouvir a palavra, sem a pôr em prática, assemelha-se a alguém que contempla a sua 
fisionomia num espelho; mal acaba de se contemplar, sai dali e esquece-se de como 
era. Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela 
persevera – não com quem a ouve e logo se esquece, mas como quem a cumpre – 
esse encontrará a felicidade ao pô-la em prática» (1, 22-25).

7. No caso dos pobres, não servem retóricas, mas arregaçar as mangas e pôr 
em prática a fé através dum envolvimento direto, que não pode ser delegado a nin-
guém. Às vezes, porém, pode sobrevir uma forma de relaxamento que leva a assumir 
comportamentos incoerentes, como no caso da indiferença em relação aos pobres. 
Além disso acontece que alguns cristãos, devido a um apego excessivo ao dinheiro, 
fiquem empantanados num mau uso dos bens e do património. São situações que 
manifestam uma fé frágil e uma esperança fraca e míope.

Sabemos que o problema não está no dinheiro em si, pois faz parte da vida 
diária das pessoas e das relações sociais. Devemos refletir, sim, sobre o valor que 
o dinheiro tem para nós: não pode tornar-se um absoluto, como se fosse o objetivo 
principal. Um tal apego impede de ver, com realismo, a vida de todos os dias e ofusca 
o olhar, impedindo de reconhecer as necessidades dos outros. Nada de mais nocivo 
poderia acontecer a um cristão e a uma comunidade do que ser ofuscados pelo ídolo 
da riqueza, que acaba por acorrentar a uma visão efémera e falhada da vida.

Entretanto não se 
trata de ter um compor-
tamento assistencialis-
ta com os pobres, como 
muitas vezes acontece; 
naturalmente é necessá-
rio empenhar-se para que 
a ninguém falte o neces-
sário. Não é o ativismo 
que salva, mas a atenção 
sincera e generosa que 

me permite aproximar dum pobre como de um irmão que me estende a mão para que 
acorde do torpor em que caí. Por isso, «ninguém deveria dizer que se mantém longe 
dos pobres, porque as suas opções de vida implicam prestar mais atenção a outras 
incumbências. Esta é uma desculpa frequente nos ambientes académicos, empresa-
riais ou profissionais, e até mesmo eclesiais. (…) Ninguém pode sentir-se exonerado 
da preocupação pelos pobres e pela justiça social» (Francisco, Exort. ap. Evangelii 
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gaudium, 201). Urge encontrar estradas novas que possam ir além da configuração 
daquelas políticas sociais «concebidas como uma política para os pobres, mas nun-
ca com os pobres, nunca dos pobres e muito menos inserida num projeto que reúna 
os povos» (Francisco, Carta enc. Fratelli tutti, 169). Em vez disso, é preciso tender 
para assumir a atitude do Apóstolo, que podia escrever aos Coríntios: «Não se trata 
de, ao aliviar os outros, vos fazer entrar em apuros, mas sim de que haja igualdade» 
(2 Cor 8, 13).

8. Estamos diante dum paradoxo, que, hoje como no passado, é difícil de 
aceitar, porque embate na lógica humana: há uma pobreza que nos torna ricos. Re-
cordando a «graça» de Jesus Cristo, Paulo quer confirmar o que o próprio Senhor 
pregou, ou seja, que a verdadeira riqueza não consiste em acumular «tesouros na 
terra, onde a traça e a ferrugem os corroem e os ladrões arrombam os muros, a fim de 
os roubar» (Mt 6, 19), mas, antes, no amor recíproco que nos faz carregar os fardos 
uns dos outros, para que ninguém seja abandonado ou excluído. A experiência de 
fragilidade e limitação, que vivemos nestes últimos anos e, agora, a tragédia duma 
guerra com repercussões globais, devem ensinar-nos decididamente uma coisa: não 
estamos no mundo para sobreviver, mas para que, a todos, seja consentida uma 
vida digna e feliz. A mensagem de Jesus mostra-nos o caminho e faz-nos descobrir 
a existência duma pobreza que humilha e mata, e há outra pobreza – a d’Ele – que 
liberta e nos dá serenidade.

A pobreza que mata é a miséria, filha da injustiça, da exploração, da violência 
e da iníqua distribuição dos recursos. É a pobreza desesperada, sem futuro, porque é 
imposta pela cultura do descarte que não oferece perspectivas nem vias de saída. É a 
miséria que, enquanto constringe à condição de extrema indigência, afeta também a 
dimensão espiritual, que, apesar de muitas vezes ser transcurada, não é por isso que 
deixa de existir ou de contar. Quando a única lei passa a ser o cálculo do lucro no 
fim do dia, então deixa de haver qualquer freio na adoção da lógica da exploração 
das pessoas: os outros não passam de meios. Deixa de haver salário justo, horário 
justo de trabalho e criam-se novas formas de escravidão, suportada por pessoas que, 
sem alternativa, devem aceitar este veneno de injustiça a fim de ganhar o mínimo 
para comer.

Ao contrário, pobreza libertadora é aquela que se nos apresenta como uma op-
ção responsável para alijar da estiva quanto há de supérfluo e apostar no essencial. 
De facto, pode-se individuar facilmente o sentido de insatisfação que muitos expe-
rimentam, porque sentem que lhes falta algo de importante e andam à sua procura 
como extraviados sem rumo. Desejosos de encontrar o que os possa saciar, precisam 
de ser encaminhados para os humildes, os frágeis, os pobres para compreenderem 
finalmente aquilo de que tinham verdadeiramente necessidade. Encontrar os pobres 
permite acabar com tantas ansiedades e medos inconsistentes, para atracar àquilo 
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que verdadeiramente importa na vida e que ninguém nos pode roubar: o amor verda-
deiro e gratuito. Na realidade, os pobres, antes de ser objeto da nossa esmola, são su-
jeitos que ajudam a libertar-nos das armadilhas da inquietação e da superficialidade.

Um padre e doutor da Igreja, São João Crisóstomo, em cujos escritos se en-
contram fortes denúncias contra o comportamento dos cristãos para com os mais po-
bres, escrevia: «Se não consegues acreditar que a pobreza te faça tornar rico, pensa 
no teu Senhor e deixa de duvidar quanto a isso. Se Ele não tivesse sido pobre, tu não 
serias rico; trata-se de algo extraordinário: que da pobreza tenha derivado riqueza 
abundante. Aqui Paulo entende por “riquezas” o conhecimento da piedade, a purifi-
cação dos pecados, a justiça, a santificação e milhares doutras coisas boas que nos 
foram dadas agora e para sempre. Tudo isto, o temos graças à pobreza» (Homilias 
sobre a II Carta aos Coríntios, 17, 1).

9. O texto do Apóstolo a que se refere este VI Dia Mundial dos Pobres apre-
senta o grande paradoxo da vida de fé: a pobreza de Cristo torna-nos ricos. Se Paulo 
pôde comunicar este ensinamento – e a Igreja difundi-lo e testemunhá-lo ao longo 
dos séculos – é porque Deus, em seu Filho Jesus, escolheu e seguiu esta estrada. 
Se Ele Se fez pobre por nós, então a nossa própria vida ilumina-se e transforma-se, 
adquirindo um valor que o mundo não conhece nem pode dar. A riqueza de Jesus é 
o seu amor, que não se fecha a ninguém mas vai ao encontro de todos, sobretudo de 
quantos estão marginalizados e desprovidos do necessário. Por amor, despojou-Se 
a Si mesmo e assumiu a condição humana. Por amor, fez-Se servo obediente, até à 
morte e morte de cruz (cf. Flp 2, 6-8). Por amor, fez-Se «pão de vida» (Jo 6, 35), 
para que a ninguém falte o necessário, e possa encontrar o alimento que nutre para a 
vida eterna.Também em nossos dias parece difícil, como foi então para os discípulos 
do Senhor, aceitar este ensinamento (cf. Jo 6, 60); mas a palavra de Jesus é clara. Se 
quisermos que a vida vença a morte e que a dignidade seja resgatada da injustiça, 
o caminho a seguir é o d’Ele: é seguir a pobreza de Jesus Cristo, partilhando a vida 
por amor, repartindo o pão da própria existência com os irmãos e irmãs, a começar 
pelos últimos, por aqueles que carecem do necessário, para que se crie a igualdade, 
os pobres sejam libertos da miséria e os ricos da vaidade, ambos sem esperança.

10. No passado dia 15 de maio, canonizei o Irmão Carlos de Foucauld, um ho-
mem que, tendo nascido rico, renunciou a tudo para seguir Jesus e com Ele tornar-se 
pobre e irmão de todos. A sua vida eremita, primeiro em Nazaré e depois no deserto 
do Saara, feita de silêncio, oração e partilha, é um testemunho exemplar da pobreza 
cristã. Ajudar-nos-á a meditação destas suas palavras: «Não desprezemos os pobres, 
os humildes, os operários; são não só nossos irmãos em Deus, mas também os que 
mais perfeitamente imitam a Jesus na sua vida exterior. Eles apresentam-nos perfei-
tamente Jesus, o Operário de Nazaré. São primogénitos entre os eleitos, os primei-
ros chamados ao berço do Salvador. Foram a companhia habitual de Jesus, desde o 
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seu nascimento até à sua morte (…). Honremo-los, honremos neles as imagens de 
Jesus e dos seus santos progenitores (…). Tomemos para nós [a condição] que Ele 
tomou para Si (…). Nunca deixemos de ser, em tudo, pobres, irmãos dos pobres, 
companheiros dos pobres; sejamos os mais pobres dos pobres, como Jesus, e como 
Ele amemos os pobres e rodeemo-nos deles» ( Comentário ao Evangelho de Lucas, 
Meditação 263) [1]. Para o Irmão Carlos, estas não eram apenas palavras, mas estilo 
concreto de vida, que o levou a partilhar com Jesus o dom da própria existência.

Oxalá este VI Dia Mundial dos Pobres se torne uma oportunidade de graça, 
para fazermos um exame de consciência pessoal e comunitário, interrogando-nos se 
a pobreza de Jesus Cristo é a nossa fiel companheira de vida.

Roma, São João de Latrão, na Memória de Santo António, 13 de junho de 
2022.

 FRANCISCO
 [1] Meditação n. 263, sobre Lc 2, 8-20: C.De Foucauld, A Bondade de Deus. 

Meditações sobre os santos Evangelhos, I, Nouvelle Cité – Montrouge 1996, 214-216.

Discurso do Papa Francisco aos membros
da Associação Italiana de Professores

e Cultores de Liturgia 
Sala Clementina, quinta-feira, 1° de setembro de 2022
Estimados irmãos e irmãs bom dia e bem-vindos!

Estou feliz por 
me encontrar convosco 
nestes dias em que ce-
lebrais o cinquentená-
rio da Associação dos 
professores e cultores 
de Liturgia. Uno-me a 
vós para dar graças ao 
Senhor. Em primeiro 
lugar, demos graças 
por aqueles que, há 

cinquenta anos, tiveram a coragem de tomar a iniciativa e dar vida a esta realidade; 
depois demos graças por quantos e quantas participaram neste meio século, ofe-
recendo o seu contributo para a reflexão sobre a vida litúrgica da Igreja; e demos 
graças pelo contributo que a Associação ofereceu à receção em Itália da reforma 
litúrgica inspirada pelo Vaticano II.



- 46 -

Com efeito, este período de vida e compromisso corresponde à época eclesial 
desta reforma litúrgica: um processo que conheceu diferentes fases, desde a inicial, 
caraterizada pela edição dos novos livros litúrgicos, até às articuladas da sua rece-
ção nas décadas seguintes. Esta obra de acolhimento ainda está em curso e vê-nos 
todos comprometidos no aprofundamento que requer tempo e cuidado, um cuidado 
apaixonado e paciente; requer inteligência espiritual e inteligência pastoral; requer 
formação, para uma sabedoria celebrativa que não se improvisa e deve ser apurada 
continuamente.

Ao serviço desta tarefa colocou-se, e espero que continue assim, com impul-
so renovado, também a vossa atividade de estudo e de pesquisa. Por conseguinte, 
encorajo-vos a prossegui-la em diálogo entre vós e com outros, porque também a 
teologia pode e deve ter um estilo sinodal, envolvendo as várias disciplinas teológi-
cas e as ciências humanas, “fazendo rede” com as instituições que, também fora da 
Itália, cultivam e promovem os estudos litúrgicos.

Neste sentido compreende-se — e é indispensável — o vosso propósito de 
vos manter à escuta das comunidades cristãs, para que o vosso trabalho nunca seja 
separado das expetativas e exigências do povo de Deus. Este povo — do qual faze-
mos parte! — precisa sempre de se formar, de crescer, e, no entanto, possui em si 
mesmo aquele sentido de fé — o sensus fidei  — que o ajuda a discernir o que vem 
de Deus e o que conduz verdadeiramente a Ele (cf. Exortação Apostólica Evangelii 
gaudium, 119), também no âmbito litúrgico.

A liturgia é obra de Cristo e da Igreja, e como tal é um organismo vivo, como 
uma planta, não pode ser negligenciada nem maltratada. Não é um monumento de 
mármore ou bronze, não é uma peça de museu. A liturgia está viva como uma planta, 
e deve ser cultivada com cuidado. E além disso a liturgia é jubilosa, com a alegria 
do Espírito, não de uma festa mundana, com a alegria do Espírito. Por isso não se 
entende, por exemplo, uma   liturgia de tonalidade fúnebre, não está bem. É sempre 
alegre, pois canta o louvor ao Senhor.

Por esta razão, o vosso trabalho de discernimento e de pesquisa não pode se-
parar a dimensão académica da pastoral e espiritual. «Uma das principais contribui-
ções do Concílio Vaticano II foi precisamente a de procurar superar o divórcio entre 
teologia e pastoral, entre fé e vida» (Const. ap. Veritatis gaudium, 2). Precisamos, 
hoje como nunca, de uma visão elevada da liturgia, de modo a que não se reduza 
a disquisições de detalhes de rubrica: uma liturgia que não seja mundana, mas que 
faça com que os olhos se voltem para o céu, a fim de sentir que o mundo e a vida 
são habitados pelo Mistério de Cristo; e ao mesmo tempo uma liturgia com “os pés 
no chão”, propter homines , não distante da vida.  Não com aquela exclusividade 
mundana, não, esta não tem nada a ver. Séria, próxima das pessoas. As duas coisas 
juntas: dirigir o olhar para o Senhor sem virar as costas ao mundo.
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Recentemente, na Carta Desiderio desideravi sobre a formação litúrgica, su-
blinhei a necessidade de encontrar canais adequados para um estudo da liturgia que 
vá além do âmbito académico e alcance o povo de Deus. A começar pelo movimento 
litúrgico, muito tem sido feito a este respeito, com valiosas contribuições de mui-
tos estudiosos e de várias instituições académicas. Apraz-me recordar convosco a 
figura de Romano Guardini, que se distinguiu pela sua capacidade de divulgar as 
realizações do movimento litúrgico fora do âmbito académico, de modo acessível, à 
mão, para que cada fiel — a partir dos jovens — pudesse crescer num conhecimento 
vivo e experiencial do sentido teológico e espiritual da liturgia. Que a sua figura e 
a sua abordagem à educação litúrgica, tanto moderna como clássica, seja para vós 
um ponto de referência, para que o vosso estudo possa unir inteligência crítica e 
sabedoria espiritual, fundamento bíblico e enraizamento eclesial, abertura à inter-
disciplinaridade e aptidão pedagógica.

O progresso na compreensão e também na celebração litúrgica deve estar 
sempre enraizado na tradição, que te leva para a frente no sentido que o Senhor quer. 
Há um espírito que não é o da verdadeira tradição: o espírito mundano do “retroce-
dismo”, hoje na moda: pensar que ir às raízes significa retroceder. Não, são coisas 
diferentes. Se fores às raízes, as raízes levam-te para cima, sempre. Como a árvore, 
que cresce a partir do que lhe chega das raízes. E a tradição consiste precisamente 
em ir às raízes, porque é a garantia do futuro, como dizia Mahler. Ao contrário, o 
“retrocedismo” é recuar dois passos porque é melhor o “sempre se fez assim”. É 
uma tentação na vida da Igreja que te leva a um restauracionismo mundano, disfar-
çado de liturgia e teologia, mas é mundano. E o “retrocedismo” é sempre munda-
nidade: por isso o autor da Carta aos Hebreus diz: “Não somos pessoas que andam 
para trás”. Não, vais em frente, de acordo com a linha que a tradição te dá. Voltar 
para trás é ir contra a verdade e também contra o Espírito. Fazei bem esta distinção. 
Porque há muitos na liturgia que se dizem “de acordo com a tradição”, mas não é 
assim: no máximo serão tradicionalistas. Outro dizia que a tradição é a fé viva dos 
mortos, o tradicionalismo é a fé morta de alguns vivos. Matam aquele contacto com 
as raízes, retrocedendo. Estai atentos: hoje a tentação é o “retrocedismo” disfarçado 
de tradição.

E, por fim, talvez o mais importante: que o vosso estudo da liturgia seja im-
buído de oração e da experiência viva da Igreja que celebra, de modo que a liturgia 
“pensada” flua sempre, como linfa vital, da liturgia vivida. A teologia faz-se com a 
mente aberta e ao mesmo tempo “de joelhos” (cf. Veritatis gaudium, 3). Isto é váli-
do para todas as disciplinas teológicas, mas ainda mais para a vossa, que tem como 
objetivo celebrar a beleza e a grandeza do mistério de Deus que se doa a nós.

Com estes votos, abençoo de coração todos vós e o vosso caminho. E peço-
-vos por favor que rezeis por mim. Obrigado!



Conscientizar para a missão da Igreja.
Motivar para a colaboração na 

missão da Igreja
 testemunho; ações pastorais; recursos 

materiais; apoio à atividade evangelizadora


