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O desafio da fome 
(Da apresentação do tex-

to-base da Campanha da Fraterni-
dade 2023, p. 6 e 7 – tema: Frater-
nidade e fome / lema: “Dai-lhes 
vós mesmo de comer!” – Mt 14,16)

... A fome, bem sabemos, 
é um ato de preservação. É um 
sinal para que não nos distraiamos 
quando nosso organismo sente fal-
ta do necessário para viver. O que 

ocorre, porém, quando o alimento não chega a todo ser humano? O que faz uma 
sociedade ter filhos e filhas a quem, embora busquem, clamem, gritem e chorem, 
não chega o alimento? Por isso a fome é também um desafio social, humanitário, 
uma situação que não se pode deixar de enfrentar, pois a fome de uns – a fome de 
uma só pessoa! – onera a todos nós, onera a sociedade inteira. Cada ser humano 
que não encontra o necessário para se alimentar é, em si, um questionamento 
a respeito dos rumos que estamos dando a nós mesmos e à nossa sociedade. A 
fome é um dos resultados mais cruéis da desigualdade. Afeta inicialmente os 
mais necessitados. Atinge, contudo, a todos, diz respeito à sociedade inteira. Esta 
é razão pela qual o Papa Francisco, sem rodeios, afirma que “não há democracia 
se existe fome” (Mensagem ao diretório argentino do Comitê Pan-americano de 
Juízes pelos Direitos Sociais e a Doutrina Franciscana, 2 de outubro de 2021).

E o Brasil sente fome. Milhões de brasileiros e brasileiras experimentam a 
triste e humilhante situação de não poder se alimentar nem dar aos seus filhos e 
filhas o alimento indispensável a cada dia. Por isso, a CNBB apresenta, pela ter-
ceira vez, o tema da fome para a Campanha da Fraternidade (1975, 1985 e 2022).

Ao falar da vida eterna, Jesus utilizou a imagem do banquete (Mt 22,2), 
mostrando-nos que o desejo do banquete eterno deve se traduzir em atitudes de 
compromisso com uma sociedade em que o alimento esteja em todas as mesas. 
Jesus teve compaixão da multidão faminta (M 14, 14-21). Embora os discípulos 
apontassem a solução de deixar o problema nas mãos de quem corria o risco da 
fome, Jesus abre os olhos e os corações destes mesmos discípulos para que não 
se justifiquem diante da impossibilidade, mas compreenderem que a mudança 
da realidade começa com eles, em escuta ao Senhor, que lhes ordena darem, eles 
mesmos, à multidão, o que comer. Jesus indica outra maneira de compreender 
as interpelações que a vida nos traz. Ultrapassando a lógica imediata, Ele apon-
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ta para a necessidade de agir conjuntamente, ainda que as dificuldades sejam 
grandes e os recursos pequenos. Quando acolhemos o mandamento do Senhor, 
nosso modo de compreender os desafios torna-se outro e o resultado é infinita-
mente maior.

Que, portanto, esta Quaresma seja vivida em forte espírito de solidarie-
dade. Que nosso jejum          abra nosso coração aos irmãos e irmãs que sofrem 
com a fome. Que nossa solidariedade seja intensificada. Que saibamos encon-
trar soluções criativas para a superação da fome, seja no nível mais imediato, 
assistencial, seja no nível de toda a sociedade. Que efetivamente se cumpra a 
responsabilidade dos governantes, em seus diversos níveis, concretizando políti-
cas públicas, principalmente as de estado, que atinjam a raiz deste vergonhoso 
flagelo, garantindo não apenas a produção de alimentos, mas também que eles 
cheguem a cada pessoa, em especial aos mais fragilizados. Que o Senhor Jesus 
nos possa um dia dizer: “vinde (...) eu estava com fome, e me destes de comer; 
todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos que são meus irmãos, foi 
a mim que o fizestes!” (Mt 25,34.40). [objetivos, hino e oração da CF 2023, nas 
celebrações adiante, dos dias 22 e 26/02/2023)

ENCONTRO DE ORAÇÃO PELA PAZ
Discurso do Papa Francisco

Praça do Coliseu, terça-feira, 25 de outubro de 2022
Ilustres Líderes das Igrejas, cristãs 

e das Religiões mundiais, Irmãos e irmãs, 
Distintas Autoridades!

Agradeço a cada um de vós que par-
ticipais neste Encontro de oração pela paz. 
Expresso uma gratidão especial aos líderes 
cristãos e de outras Religiões, animados 
pelo espírito de fraternidade que inspirou a 
primeira convocação histórica desejada por 
São João Paulo II em Assis há trinta e seis 
anos.

Este ano, a nossa oração tornou-se um “grito”, porque hoje a paz está 
gravemente violada, ferida, espezinhada: e isto na Europa, ou seja, no continente 
que no século passado viveu as tragédias das duas guerras mundiais — e agora 
estamos na terceira. Infelizmente, desde então, as guerras nunca deixaram de 
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Celebração da Palavra de Deus
5º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 05.02.2023

 - Identidade do cristão, sal da terra e luz do mundo para o louvor de Deus e o serviço à vida
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão 
 - 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho
 - 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
  Cor litúrgica: VERDE                Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS                  www.diocesedeerexim.org.br
   
Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo para dar 

sentido à vida e irradiar a luz da Palavra de Deus onde quer 
que nos encontremos. Na celebração litúrgica, fortalecemos 
nossa fé para vencer a escuridão do mal e garantir o sabor do 
Evangelho na família, na comunidade e na sociedade.  

(--- compromisso batismal de andar na vida iluminados por 
Cristo... / 30º Dia Mundial do Enfermo, sábado próximo /...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 840) Ref. /:“Sal da terra e luz do mundo”, O Senhor nos chama e nos 

envia! Testemunhas do seu Reino em toda a parte, Vivendo a fé no amor e na 
alegria!:/

1. Membros da Igreja que é o Corpo de Cristo, na graça abundante do nosso 
batismo.

2. Fermento na massa, na história, no mundo, sinais de esperança num campo 
fecundo.

3. A serviço do Reino, numa Igreja em saída, fiéis ao chamado, em nome da 
vida.

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém. 
P. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor do Pai e a constância 

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

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (pode ser o comentário acima....)

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que nos chamais a irradiar o vosso amor para transformar nossas famílias 

e o ambiente em que vivemos, tende piedade de nós.
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A. Senhor, tende piedade de nós
- Cristo, que garantis não andar nas trevas quem vos segue, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que dais sentido novo à nossa vida com o sabor de vossa Palavra, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus todo-poderoso e fonte de amor...  
A. Amém.

Glória
S. (Nº 715/C) Glória a Deus nas alturas!
A. E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 

Pai todo poderoso:
B. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos.
A. nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 

unigênito de Deus.
B. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, tende piedade de nós! 
A. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de 

nós.
B. Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o altíssimo, Jesus Cristo Salvador.
A. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
A+B. Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Amem!
P. OREMOS. Velai, ó Deus, sobre a vossa família, com incansável amor; 

e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. 
PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 5º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 259-261)

1ª Leitura: Is 58,7-10
A tua luz brilhará como a aurora

Salmo: Sl 111(112)
S. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez.
A. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. 
S. 1. - Ele é correto, generoso e compassivo,* como luz brilha nas trevas para os 

justos. - Feliz o homem caridoso e prestativo,* que resolve seus negócios com 
justiça.
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2. - Porque jamais vacilará o homem reto,* sua lembrança permanece eternamente! 
- Ele não teme receber notícias más;* confiando em Deus, seu coração está seguro.

3. - Seu coração está tranquilo e nada teme.* Ele reparte com os pobres os seus bens, 
- permanece para sempre o bem que fez,* e crescerão a sua glória e seu poder.

2ª Leitura: 1Cor 2,1-5
Anunciei entre vós o mistério de Cristo crucificado.

Evangelho: Mt 5,13-16
A. (Nº 741) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
L. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor; e vai ter a Luz da Vida, 

quem se faz meu seguidor.
A. Aleluia...
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo por Mateus.
A. Glória a vós, Senhor.
Vós sois a luz do mundo.

Mensagem da Palavra de Deus
Com Dom Adimir, saúdo a vocês que participam da celebração litúrgica 

dominical da Palavra de Deus desta comunidade de __________________________.
Na festa da apresentação de Jesus ao Templo, dia 02, escutamos o justo Simeão 

reconhecer que pôde ver nele a salvação de Deus para todos os povos e a luz para 
todas as nações. A partir disso, a liturgia da festa inclui a bênção e a procissão de 
velas. A vela irradia luz e por isso é símbolo de Cristo, luz do mundo. Neste sentido, 
conservá-la em nossas casas é sinal de fé em Cristo e de compromisso de andar na 
sua luz, cumprindo o que nos foi dito pelo ministro quando nos entregou a vela no 
Batismo. Acendê-la em momentos de dificuldades torna-se expressão de confiança 
em Cristo que venceu o mundo, a morte e o pecado. Que a vela abençoada não seja 
utilizada para outras finalidades alheias à fé cristã católica.

O próprio Cristo confirmou aquilo que Simeão disse ao acolhê-lo como 
Menino, apresentado ao Templo por José e Maria 40 dias após seu nascimento. 
Declarou ser a luz do mundo e que quem o segue não anda nas trevas.

Cristo disse mais: os seus seguidores devem ser luz do mundo, como escutamos 
no evangelho deste domingo, o quinto do tempo comum e o primeiro de fevereiro. 
Continuando o conhecido sermão da montanha, logo após proclamar as bem-
aventuranças, conforme o evangelho de domingo passado, Jesus prossegue dizendo 
que quem o segue e, portanto, vive o que elas propõem, é sal da terra e luz do mundo. 
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Considerando a natureza, a importância destes dois elementos da vida, 
entendemos logo o que e como deve ser o seguidor de Cristo.

É da natureza do sal ser puro, conservar e dar sabor aos alimentos. O cristão 
deve ser puro em sua maneira de pensar, em sua conduta e no louvor a Deus. Assim 
como o sal se dilui e penetra nos alimentos, o cristão, sem perder sua identidade, sua 
característica de discípulo missionário, deve estar envolvido em todas as realidades 
do mundo, conservando nelas os princípios da justiça, da verdade, da autenticidade, 
da retidão e dando gosto à vida. 

É da natureza da luz iluminar, possibilitar a vida e tornar visíveis as coisas, o 
ambiente em que se está. A luz é condição para a vida. 

Como luz, o discípulo missionário de Cristo irradia os valores do evangelho 
através das boas obras, motivando outros a louvarem a Deus. Quais boas obras 
deve o cristão realizar? A primeira leitura, do profeta Isaías, indica o que realmente 
agrada a Deus e por isso faz irradiar sua luz: garantir comida ao faminto, acolher o 
peregrino, vestir o que não tem roupa, destruir todo instrumento ou meio de opressão, 
não usar práticas autoritárias e linguagem maldosa. Praticando isto, diz o profeta, a 
tua luz brilhará como a aurora e tua saúde vai se recuperar depressa. 

Jesus é a luz do mundo, mas nós somos chamados a irradiar sua luz para que 
todos encontrem o caminho certo e o percorram com alegria.

A todos, especial saudação do Bispo e minha.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.

Profissão da fé
(Nº 754/A) A/B. Eu sei em quem depositei minha confiança!
A. 1. Creio em Deus Pai todo-poderoso,/ criador do céu e da terra./ E em 

Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,/ que foi concebido pelo poder do 
Espírito Santo;/

B. 2. nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,/ foi crucificado, 
morto e sepultado./ Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia,/

A. 3. subiu aos céus;/está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,/ donde 
há de vir a julgar/ os vivos e os mortos./ 

B. 4. Creio no Espírito Santo; na Santa Igreja católica;/ na comunhão dos 
santos;/ na remissão dos pecados;/ na ressurreição da carne; na vida eterna. 
Amém./

Prece dos fiéis
P. Com humildade e confiança, apresentemos nossas preces a Deus que ilumina 

nossa vida com a luz da verdade.
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A. Senhor, nosso refúgio, escutai-nos! 
L. 1. Para que, com a luz e a força do vosso Espírito, a Igreja anuncie a todos os 

povos o Evangelho da salvação que destrói as trevas do mal, nós vos pedimos:
2. Para que as boas obras da vida dos discípulos missionários do Evangelho motivem 

a todos a vos glorificar, nós vos pedimos. 
3. Para que a luz de vosso Filho, transmitida por seus discípulos missionários, 

ajude os dependentes de álcool, de outros tóxicos e males, como a jogatina, a se 
libertarem, nós vos pedimos. 

4. Para que as entidades de promoção humana tenham sempre recursos e pessoas 
disponíveis para proporcionar o indispensável para uma vida digna aos 
necessitados, nós vos pedimos. 

5. Para que possamos anunciar com vigor o mistério de nossa salvação, apesar de 
nossas fraquezas, nós vos pedimos.

6. ...
P. Com a motivação especial do 3º Ano Vocacional do Brasil, rezemos:
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 462) Sabes, Senhor, o que temos é tão 
P. Senhor nosso Deus, que criastes a água, os cereais, as plantas e árvores 

que dão frutos para alimento da vida neste planeta, concedei que tudo seja 
partilhado fraternalmente. Por Cristo, nosso Senhor.

A. Amém. 

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

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

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

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

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

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

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

o nosso Bispo N), os bispos da Igreja, nosso(s) padre(s) e todos os ministros e 
ministras.

A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Recordamos também nossos falecidos (especialmente....) e todo o bem que 

realizaram entre nós, pelo qual, pedimos que lhes deis a recompensa prometida.
A. Com alegria, vos louvamos, ó Senhor.
D. Que nossos louvores e nossas súplicas sejam acolhidos por vós, ó Deus, pois as 

manifestamos em nome de vosso Filho Jesus Cristo, nosso eterno mediador, que 
vive convosco na unidade do Espírito Santo.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Em comunhão com as comunidades que celebram o louvor de Deus, rezemos 

como Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro coloca as hóstias no altar....)
D. Cristo nos garantiu que é a luz da vida e quem o segue nunc andará nas trevas. 

Eis o Cordeiro de Deus....
A. (Nº 515) Sim, eu quero que a luz de Deus que, um dia, ...
P. OREMOS. Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do 

mesmo cálice; fazei-nos viver de tal modo unidos em Cristo, que tenhamos 
a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo, 
nosso Senhor.

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / 3º  Ano Vocacional / Processo sinodal 2021-2024/ enfermos e idosos 
/ ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Nossa celebração litúrgica deve prolongar-se em muitas boas obras que 

motivem outros a glorificarem o Pai, como pede o evangelho deste domingo. 
(Pausa)
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A. (Nº 480) Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas 
mãos e mentes. /:Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos ilumine com o Sol da Justiça para seguirdes por caminhos de retidão; 

que vossos passos sejam de fé, que os vossos gestos sejam de paz, que vossas 
relações sejam de solidariedade, que vossas palavras sejam de amor. E que vos 
abençoe e acompanhe sempre Deus Uno e Trino, Pai e Filho e Espírito Santo. 
Amém.

A. Amém. 
P. Sede sal da terra e luz do mundo; glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz 

e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

“Sal da Terra – Luz do mundo”
No Evangelho deste domingo, Jesus usa uma linguagem simbólica para 

indicar àqueles que pretendem segui-lo, alguns critérios para viver a presença e o 
testemunho no mundo. 

Primeira imagem: o sal. O sal é o elemento que dá sabor, que conserva e 
preserva os alimentos contra a corrupção. Portanto, o discípulo é chamado a manter 
longe da sociedade os perigos, os germes corrosivos que poluem a vida das pessoas. 
Trata-se de resistir à degradação moral, ao pecado, dando testemunho dos valores 
da honestidade e da fraternidade, sem ceder às lisonjas mundanas do arrivismo, 
do poder e da riqueza. É “sal” o discípulo que, não obstante os fracassos diários – 
porque todos nós os temos – se levanta do pó dos próprios erros, recomeçando com 
coragem e paciência, todos os dias, a procurar o diálogo e o encontro com os outros. 
É “sal” o discípulo que não busca o consentimento nem o elogio, mas que se esforça 
por ser uma presença humilde e construtiva, na fidelidade aos ensinamentos de Jesus 
que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. E há tanta necessidade 
desta atitude! 

A segunda imagem ... é a da luz. A luz dissipa a escuridão e permite ver. Jesus 
é a luz que dissipou as trevas, mas elas ainda permanecem no mundo e nas pessoas 
individualmente. É tarefa do cristão dispersá-las, fazendo resplandecer a luz de 
Cristo e anunciando o seu Evangelho. Trata-se de uma irradiação que pode derivar 
até das nossas palavras, mas deve brotar principalmente das nossas «boas obras» (v. 
16). Um discípulo e uma comunidade cristã são luz no mundo quando orientam os 
outros para Deus, ajudando cada um a experimentar a sua bondade e misericórdia. O 
discípulo de Jesus é luz quando sabe viver a sua fé fora dos espaços restritos, quando 
contribui para eliminar preconceitos, para eliminar calúnias e para fazer entrar a luz 
da verdade nas situações corrompidas pela hipocrisia e pela mentira. Fazer luz. Mas 
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Celebração da Palavra de Deus
6º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 12.02.2023

  - Com a sabedoria divina, escolher livremente sempre o bem, na prática dos mandamentos
  - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão 
  - 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho
  - 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
    Cor litúrgica:  VERDE         Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS           www.diocesedeerexim.org.br  
 Com a força renovadora da celebração litúrgica, teremos mais e melhores condições 

para vivermos a justiça do Reino de Deus, realizarmos sempre a escolha mais 
acertada em qualquer circunstância e cumprirmos fielmente os mandamentos da 
Lei divina. 

não se trata da minha luz, é a luz de Jesus: nós somos instrumentos para que a luz 
de Jesus chegue a todos.

 Jesus convida-nos a não ter medo de viver no mundo, embora às vezes nele 
haja condições de conflito e de pecado. Diante da violência, da injustiça e da opressão, 
o cristão não pode fechar-se em si mesmo, nem esconder-se na segurança do próprio 
espaço; nem sequer a Igreja pode fechar-se em si mesma, não pode abandonar a sua 
missão de evangelização e de serviço.

Que a Virgem Santa nos ajude a ser sal e luz no meio do povo, levando a 
todos, com a vida e a palavra, a Boa Nova do amor de Deus. (Papa Francisco, 
Oração do Ângelus, 09/02/2020)

Lembretes:
- Quarta-feira: Dia mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas.
 - Sábado, dia 11, N. Sra. de Lourdes - 30º Dia Mundial do Enfermo.
- Domingo – 6º do TC-A - 10h, Crismas em Erval Grande.

Leituras da semana:
Dia 06, 2ªf, São Paulo Miki e companheiros, mártires:.  Gn 1,1-19; Sl 103(104); Mc 

6,53-56; Dia 07, 3ªf: Gn 1,20-2,4a; Sl 8,4-5.6-7.8-9(R.2a); Mc 7,1-13; Dia 08, 
4ªf – Dia Mundial de oração e reflexão contra o tráfico de pessoas -  S. Jerônimo 
Emiliani – Sta. Josefina Bakhita: Gn 2,4b-9.15-17; Sl 103(104); Mc 7,14-23; dia 
09, 5ªf: Gn 2,18-25; Sl 127(128);  Mc 7,24-30; dia 10, 6ªf, Sta. Escolástica:  Gn 
3,1-8; Sl 31(32); Mc 7,31-37;  dia 11, sáb., N. Sra. de Lourdes, 30º Dia Mundial 
do Enfermo: Gn 3,9-24; Sl 89(90); Mc 8,1-10; dia 12, Dom., 6º do TC-A: Eclo 
15,16-21; Sl 118(119); 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 ou mais breve Mt 5,20-22a.27-
28.33-34a.37 (Leis antigas e leis novas).
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(... viver com responsabilidade o dom da liberdade que Deus nos 
concede / 30º Dia Mundial do Enfermo, neste sábado...).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 393) 1. Que maravilha, ó Senhor, são tuas ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai 

e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (pode ser o comentário acima....)

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que nos pedis autenticidade e coerência na observância da vossa lei, tende 

piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
- Cristo, que não viestes abolir os mandamentos, mas dar-lhes pleno cumprimento, 

tende piedade de nós. 
A. Cristo, tende piedade de nós. 
- Senhor, que nos revelais qual o culto que agrada ao Pai, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Deus fonte de perdão e de paz....
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 716/A) Glória a Deus nos altos céus, ...
P. OREMOS. Ó Deus que prometestes permanecer nos corações sinceros e 

retos, dai-nos, por vossa graça, viver de tal modo, que possais habitar em 
nós. PNSrJC.

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 6º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 262-265)

1ª Leitura: Eclo 15,16-21
A ninguém mandou agir como ímpio.
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Salmo: Sl 118 (119)
S. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo!
A. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo!
S. 1. - Feliz o homem sem pecado em seu caminho,* que na lei do Senhor Deus vai 

progredindo! - Feliz o homem que observa seus preceitos,* e de todo o coração 
procura a Deus!

2. - Os vossos mandamentos vós nos destes,* para serem fielmente observados. - 
Oxalá seja bem firme a minha vida * em cumprir vossa vontade e vossa lei!

3. - Sede bom com vosso servo, e viverei,* e guardarei vossa palavra, ó Senhor. - 
Abri meus olhos, e então contemplarei * as maravilhas que encerra a vossa lei!

4. - Ensinai-me a viver vossos preceitos; * quero guardá-los fielmente até o fim! - 
Dai-me o saber, e cumprirei a vossa lei,* e de todo o coração a guardarei.

2ª Leitura: 1Cor 2,6-10

Evangelho: Mt 5,17-37
A. (744) /:Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!:/
S. Eu te louvo, ó Pai Santo, Senhor do céu e da terra: os mistérios do teu Reino aos 

pequenos, Pai, revelas. 
A. Aleluia...
Assim foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo.

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados participantes da celebração litúrgica dominical da Palavra de Deus 

desta comunidade de ____________________.
Estamos permanentemente diante de escolhas a realizar, de decisões a tomar. 

Algumas são para toda a vida e precisam ser confirmadas cada dia. Outras são 
mais circunstanciais e transitórias. Podemos fazer escolhas certas, equivocadas ou 
totalmente erradas. Seja qual for a opção, arcaremos com suas consequências, que 
têm repercussões também nos outros. 

Poderíamos constatar isto no trânsito. Toda pessoa que se põe ao volante de 
um automóvel deve saber que há leis a serem seguidas. Seu objetivo é garantir um 
deslocamento mais seguro possível, o bem-estar de quem dirige e dos outros, enfim, 
proteger a vida de todos. O limite de velocidade, o local próprio de ultrapassagem e 
outras regras não são para tirar a liberdade de ninguém, mas para preservá-la. Quem 
é realmente livre, escolhe o que favorece o bem, promove a vida, sustenta a verdade, 
pratica a justiça. 
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Infelizmente, inúmeros fatos comprovam que isto não acontece no trânsito 
e em outros aspectos da vida. O resultado é o morticínio nas estradas e ruas das 
cidades e outros incontáveis males em consequência do não cumprimento das leis. 
João Paulo II falava de uma verdadeira cultura de morte no mundo de hoje. 

Escolhas mal feitas têm sempre seu amargo preço. 
A liturgia deste domingo, especialmente na primeira leitura, nos lembra que 

Deus coloca diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. Cada um receberá aquilo 
que preferir. Se a gente guardar os mandamentos, os mandamentos nos guardarão. 
Deus não mandou ninguém agir mal e não deu licença de pecar. 

Para fazer a escolha correta, como nos diz São Paulo na segunda leitura, 
precisamos da sabedoria de Deus, não da ilusória sabedoria do mundo.

No evangelho, continuando o sermão da montanha, Jesus confirma a 
importância da lei e dos profetas. Ele não veio para abolir nada, mas para aperfeiçoar 
tudo. Os mandamentos são expressão do amor de Deus. Segui-los manifesta atitude 
de obediência filial a Ele. Praticá-los e ensiná-los faz crescer no Reino de Deus. 

O decisivo é o espírito com que seguimos os mandamentos. Não podemos 
limitar-nos a cumprir o mínimo do que eles nos pedem, nem vivê-los de forma 
legalista e ritualista, como os fariseus e doutores da lei. Jesus os acusava de 
louvarem a Deus com os lábios e terem o coração longe dele. De fazerem jejum, 
darem esmolas e recitarem longas orações apenas para aparecer diante dos outros, 
o que lhes tirava todo mérito destas práticas. Ele pede uma justiça maior do que a 
deles. Não basta não matar fisicamente, deve-se evitar qualquer ofensa. Não basta 
não cometer adultério, é necessário renovar diariamente o amor conjugal. Não se 
deve jurar, basta a lealdade, a autenticidade, a sinceridade e que o sim seja sim e o 
não seja não. 

Deus abençoe a todos. São meus votos e do Bispo Diocesano.
Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.

Profissão da fé
S. (Nº 755) Creio em um só Deus,
A. Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra,/ de todas as coisas visíveis e 

invisíveis./
S. Creio em um só Senhor, 
A. Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus,/ nascido do Pai antes de todos os 

séculos/ 
S. Deus de Deus, luz da luz, 
A. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, não criado, consubstancial ao 

Pai./ 
S. Por ele todas as coisas foram feitas./
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A. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:/ e se encarnou 
pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem./ 

S. Também por nós, por nós 
A. foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado./ Ressuscitou ao 

terceiro dia, conforme as Escrituras,/
S. e subiu aos céus, 
A. onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória,/ para 

julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não terá fim./
S. Creio no Espírito Santo, 
A. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho;/ e com o Pai e o Filho é 

adorado e glorificado: ele que falou pelos profetas./
S. Creio na Igreja,
A. una, santa, católica e apostólica./  Professo um só batismo para a remissão 

dos pecados./ 
S. E espero a ressurreição 
A. e espero a ressurreição dos mortos/ e a vida do mundo que há de vir!/
Amém! Amém!

Prece dos fiéis
P. Expressemos nossa plena confiança na bondade de Deus e nossa necessidade 

absoluta de sua graça,  apresentando-lhe nossas.
A. Senhor, vinde em nosso auxílio!
L. 1. Para que o processo de iniciação à vida cristã, com espírito catecumenal, 

mantenha sempre viva em todos a prática sincera dos vossos mandamentos, nós 
vos pedimos.

2. Para que as leis sociais sejam justas e seguidas com responsabilidade por todos, 
nós vos pedimos.

3. Para cultivarmos o perdão e contribuirmos para uma cultura da misericórdia, nós 
vos pedimos.

4. Para que os enfermos tenham a força da fé, a assistência da família e da comunidade, 
nós vos pedimos.

5. Para que as cuidadoras e os cuidadores proporcionem vossa ternura e bondade aos 
enfermos e idosos, nós vos pedimos.

6. ...
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.



- 17 -

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 455) 1. Ofertar nossa vida queremos ... MENOS 3ª ESTROFE....
P. Ó Deus, que esta celebração litúrgica nos renove e nos fortaleça, e seja 

fonte de eterna recompensa para os que fazem a vossa vontade. Por Cristo, 
nosso Senhor.

A. Amém. 

Louvação   
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos 
bendizemos.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento 

de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na 
diversidade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece 

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com (--- nosso Bispo N.), com os bispos do mundo inteiro e pela 
nossa Paróquia, coordenada e animada pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos 

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são 
fiéis.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. O Senhor não veio revogar a lei e os profetas. Veio dar-lhes o cumprimento no 
amor filial. Eis o Cordeiro de Deus....

A. (Nº 502) Ref. O pão de Deus é o pão da vida que do ...
P. OREMOS. Ó Deus, que nos fizestes provar as alegrias do céu, dai-nos desejar 

sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / 3º  Ano Vocacional / Processo sinodal 2021-2024/ Dia Mundial do 
Enfermo, neste sábado / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: O discípulo missionário de Jesus observa os mandamentos de forma 

vivencial, não legalista. Não usa lente para ver os defeitos dos outros sem olhar 
para os próprios. 

A. (Nº 855) Ref. /:Misericordiosos / misericordiosos / misericordiosos como o Pai!:/
P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, protetor dos que nele esperam, vos enriqueça com seus dons, vos salve, 

proteja e conduza, para que, livres de todo mal, persevereis em seu amor. E que vos 
abençoe Deus todo-poderoso e fonte da vida, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

A. Amém.
P. Praticai a justiça, vivei na alegria, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração do 3º Ano Vocacional do Brasil
Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações 

arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso 
chamado e a urgência da missão. 

Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que 
sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do 
Reino, em vossa Igreja e no mundo.

Despertai as novas gerações para a vocação aos Ministérios Leigos, ao Matrimônio, 
à Vida Consagrada e aos Ministérios Ordenados.

Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da 
Vocação e a responder com alegria. Amém!
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Celebração da Palavra de Deus
 7º Domingo do Tempo Comum/Ano A – 19.02.2023

- O ideal da santidade e a prática da misericórdia 
- Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão 
- 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho
- 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
   Cor litúrgica: VERDE           Secr. Dioc. de Pastoral – Erechim/RS             www.diocesedeerexim.org.br  
Na realidade de mentiras, guerras, conflitos e divisões, muitas vezes com incitação 

ao ódio, especialmente nas redes sociais, somos chamados por Deus à prática da 
misericórdia, da reconciliação, realizando o ideal da santidade que Ele nos propõe. 
Assim, poderemos amar a todos, até a quem eventualmente não nos queira bem. 
Peçamos a Deus o perdão de que necessitamos e a força de vivê-lo com todos.

Hino da Campanha da Fraternidade 2023
1. Vocação e missão da Igreja: Responder ao apelo do Senhor de sermos no 

mundo a certeza da partilha, milagre do amor.
Ref. Ajudai-nos a fome vencer; recordai-nos o que nós devemos: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer.”
2. Jesus Cristo, pão da vida plena em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa 

pobreza, para um mundo mais justo formar. 
3. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade. recordemos, pois é 

nosso ofício, cultivar e plantar a bondade.
4. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem 

necessidade de valor, alimento e lugar. 
5. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor 

mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. 
6. Nas cidades e em todo lugar que se abra o nosso coração à alegria de poder 

partilhar o pão nosso em feliz oração.

Leituras da Semana: 
dia 13, 2ªf: Gn 4,1-15.25; Sl 49(50); Mc 8,11-13; dia 14, 3ªf, S. Cirilo e S. Metódio: 

Gn 6,5-8;7,1-5.10; Sl 28(29); Mc 8,14-21; dia 15, 4ªf: Gn 8,6-13.20-22; Sl 
115(116B); Mc 8,22-26; dia 16, 5ªf, Gn 9,1-13; Sl 101(102); Mc 8,27-33; dia 17, 
6ªf, Sete Stos. Fundadores dos Servitas: Gn 11,1-9; Sl 32(33); Mc 8,34-9,1; dia 
18, sáb.: Hb 11,1-7; Sl 144(145); Mc 9,2-13; dia 19, dom., 7º do TC-A: Lv 19,1-
2.17-18; Sl 102(103); 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 (Amor pelos inimigos).

lembrete
- 2ªf, 08h30, reunião do Conselho de Formadores, no Centro Diocesano.
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P. (... Dias mais intensos do carnaval / Terça-feira, 45ª Romaria da 
Terra do RS, no Assentamento Integração-Irga, em Eldorado do 
Sul – “Terra e Pão: em defesa dos territórios e produção da vida”. 
/ Quarta-feira, dia de cinzas, início da quaresma e da Campanha 
da Fraternidade - “Fraternidade e Fome” - “Dai-lhes vós mesmos 
de comer” (Mt 14,16).

1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 393) 1. Que maravilha, ó Senhor, são tuas obras, ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que a infinita misericórdia de Deus Pai, o perdão de Jesus Cristo e a alegria do 

Espírito Santo estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (pode ser o comentário acima....)

Ato penitencial
P. ...
- Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós.
A. Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós.
A. Senhor, tende piedade de nós!
P. Deus fonte de toda santidade....
A. Amém. 

Glória
A. (Nº 715/J) Glória, glória, glória a Deus nas alturas...
P. OREMOS. Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, procurando conhecer 

sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. 
PNSrJC.

A. Amém. 

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 7º DCT-A, Paulinas-Paulus, p. 267-269)
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1ª Leitura: Lv 19,1-2.17-18
 Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
L. Leitura do Livro do Levítico.
O Senhor falou a Moisés, dizendo: “Fala a toda a comunidade dos filhos de 

Israel, e dize-lhes: ‘Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. 
Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo, para 
não te tornares culpado de pecado por causa dele. Não procures vingança, nem 
guardes rancor dos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. 
Eu sou o Senhor!” - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus. 

Salmo: Sl 102(103)
S. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo!
A. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pois ele é bondoso e compassivo!
S. 1. - Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* e todo o meu ser, seu santo nome! - 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,* não te esqueças de nenhum de seus favores!
2. - Pois ele te perdoa toda a culpa,* e cura toda a tua enfermidade; - da sepultura ele 

salva a tua vida * e te cerca de carinho e compaixão.
3. - O Senhor é indulgente, é favorável,* é paciente, é bondoso e compassivo. - 

Não nos trata como exigem nossas faltas,* nem nos pune em proporção às nossas 
culpas. 

4. - Quanto dista o nascente do poente,* tanto afasta para longe nossos crimes. - 
Como um pai se compadece de seus filhos,* o Senhor tem compaixão dos que o 
temem. 

2ª Leitura: 1Cor 3,16-23
Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus.

Evangelho: Mt 5,38-48
A. Aleluia...
S. É perfeito o amor de Deus em quem guarda sua palavra.
A. Aleluia...

Mensagem da Palavra de Deus
A vocês, participantes da celebração litúrgica dominical da Palavra de Deus 

desta comunidade de_____________, minha saudação e a do Bispo Diocesano, 
Dom  Adimir.

Em muitos dias do ano, o calendário litúrgico apresenta a comemoração 
santos e santas. Frequentemente, ouvimos falar de canonização, de declaração de 
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outros santos. No dia 11 de dezembro, foi declarada beata uma jovem de Barbacena, 
Minas Gerais, chamada Isabel Cristina. 

A propósito, é importante perguntar-nos: quem fica santo? 
Todos os que são fiéis a Cristo. Todos os que praticam a justiça, vivem a 

fraternidade, fazem o bem, são honestos e sinceros, os que promovem a dignidade 
dos irmãos e irmãs, especialmente dos pobres e excluídos. Apenas que alguns são 
declarados oficialmente santos depois de longo, acurado e também custoso processo 
de análise de sua vida. O número dos que estão no céu e que se santificaram aqui na 
terra é infinitamente maior daquele da lista oficial dos santos da Igreja.

Mas santificar-se é o chamado de Deus a cada um de nós. E isto porque ele 
é santo, como nos diz a primeira leitura deste domingo. Sede santos porque eu 
sou santo, diz Deus através de Moisés. É o que Cristo, novo Moisés, confirma no 
evangelho também deste domingo, usando outra palavra: sede perfeitos como vosso 
Pai celeste é perfeito. 

Como alcançar este ideal da santidade, da perfeição? 
Nossa santidade se constrói e se revela na prática do amor a Deus e aos 

irmãos e irmãs, sem nenhuma exclusão. O modo diferente de ser de cada pessoa, 
a divergência de ideias, a preferência partidária ou esportiva, a maneira de ver a 
realidade, a opção religiosa, a ideologia política e econômica e outros aspectos não 
devem ser motivo para excluir alguém do nosso amor. Podemos não contar com a 
simpatia de todos, podemos não ter a mesma amizade com eles, mas não podemos 
deixar de amar quem quer que seja. 

Então, somos santos quando, conforme a primeira leitura, não procuramos 
vingança e não cultivamos rancor no coração. Quando seguimos três comportamentos 
novos indicados por Cristo no Evangelho de hoje, em continuidade ao das bem-
aventuranças: não buscar nenhum tipo de vingança. Havia a chamada lei do talião 
que dizia: olho por olho, dente por dente. No fundo, queria estabelecer a igualdade 
do castigo com a culpa, ou evitar que quem sofresse agressão ou ofensa extrapolasse. 
Não devolver dois socos se recebeu apenas um. Mas Jesus exige mais: perdão 
total. Segundo comportamento: não fazer distinção entre quem nos faz o bem ou 
eventualmente o mal. Terceiro amar a quem nos faz o mal. 

Desta forma, o seguidor de Cristo não estará repetindo a prática costumeira na 
sociedade. Ele deve copiar o modo de ser e de agir de Deus, que faz nascer o sol e 
chover sobre maus e bons. Estará fazendo algo novo e diferente, como o próprio Cristo, 
que mandou São Pedro guardar a espada quando agrediu o soldado que o prendia ou 
como Ele próprio que perdoou os que o condenaram e executaram a sentença.

O Bispo e eu desejamos ótima semana para todos, percorrendo o caminho da 
santidade.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.
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Profissão da Fé

Prece dos fiéis
P. Agradecidos a Deus por sua misericórdia e porque nos faz crescer no seu amor, 

apresentemos-lhe nossas preces. 
A. Ouvi, ó Deus, a nossa súplica. 
L. 1. Para que o anúncio da misericórdia divina pela Igreja ajude os povos a 

estabelecerem relações pacíficas, nós vos pedimos:
2. Para que a iniciação à vida cristã em nossas famílias e comunidades formem na 

prática do diálogo e do perdão, nós vos pedimos: 
3. Para que o espírito de misericórdia de todos garanta a união da comunidade quando 

surgirem conflitos, desconfianças e indisposições pessoais, nós vos pedimos:
4. Para que as atividades escolares deste ano fortaleçam a convivência respeitosa e 

pacífica entre todos, nós vos pedimos: 
5. Para que a Romaria da Terra das Dioceses de nosso Estado, terça-feira, favoreça a 

defesa dos espaços para a produção de alimentos, sustento da vida, nós vos pedimos: 
6. ...    
P. ...
A. Jesus Divino Mestre, que chamastes os Apóstolos a vos seguirem, continuai 

a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas 
e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às 
pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, 
como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e 
de toda a humanidade. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 444) Ref. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer ...
P. Ao celebrar com reverência vossa bondade e misericórdia, nós vos suplicamos, 

ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação. Por 
Cristo, nosso Senhor.

A. Amém.

Louvação
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor.
A. É nossa alegria e salvação.
D. Reunidos para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, vosso Filho, 

nosso Redentor, elevamos a Vós, ó Deus de misericórdia, nosso louvor e Vos 
bendizemos.
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A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós Vos somos agradecidos pelo Espírito Santo que nos guia no seguimento 

de vosso Filho e nos une na comunhão do amor para vivermos a unidade na 
diversidade dos que formamos esta comunidade.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Obrigado, ó Pai, pela graça desta assembleia dominical que nos enriquece 

sempre com a vossa Palavra e com a comunhão do altar, dando-nos forças em 
nossa caminhada de fé.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nós vos somos gratos por nossa Igreja, guiada pelo Papa N. ; pela Diocese que 

formamos aqui, com nosso Bispo N. e pela nossa Paróquia, coordenada e animada 
pelo(s) padre(s)N.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Nosso louvor a Vós também pela proteção da Mãe de vosso Filho e nossa Mãe 

e pelos santos, aos quais pedimos intercessão em nossas necessidades e dos quais 
admiramos e queremos seguir a fidelidade a Vós.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Ao Vos dirigirmos esta louvação, recordamos também nossos falecidos 

(especialmente... N.) e por eles pedimos a recompensa prometida aos que Vos são 
fiéis.

A. Nós Vos louvamos, ó Pai Criador, por vosso imenso amor.
D. Confiantes Vos apresentamos esta nossa louvação por Jesus Cristo, vosso Filho e 

nosso irmão, na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.

Rito da Comunhão Eucarística
D. Unamos nossos louvores e nossas súplicas às palavras do próprio Cristo e rezemos 

como Ele nos ensinou: Pai nosso...(--- ministro/a busca as hóstias no sacrário e 
coloca sobre o altar...)

D. Jesus tem o poder de nos curar e quer o nosso bem. Eis o Cordeiro de Deus....
A. (Nº 855) 1. A ti, meu povo amado da Aliança,/ ...
P. OREMOS. Ó Deus todo-poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, 

cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 
P. (Pode propor dezena do terço ou parte dela, sugerindo pedir a intercessão de 

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / 3º  Ano Vocacional / Processo sinodal 2021-2024/ Romaria da Terra 
no Rio Grande do Sul, terça-feira/ início da quaresma, quarta-feira  / ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos/ Compromisso)
Anim.: Para realizarmos o ideal da santidade, precisamos da oração, da participação 

na celebração litúrgica, do serviço generoso, do contínuo reconhecimento de 
nossas faltas buscando o perdão de Deus e perdoando a todos.  

A. (Nº 832) Ref. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, 
fazei de mim um instrumento de vosso amor.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós. 
P. Que Deus vos ilumine com o Sol da Justiça, para seguirdes por caminhos de 

retidão e vossos passos serem de fé, vossos gestos, de paz, vossas relações, de 
solidariedade, vossas palavras, de amor. E que vos abençoe e acompanhe sempre 
Deus clemente e indulgente, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Levai a todos o perdão e o amor. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus. 

Oração do 3º Ano Vocacional do Brasil
Senhor Jesus, enviado do Pai e Ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações 

arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso 
chamado e a urgência da missão. 

Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que 
sejam capazes de sonhar e se entregar, com generosidade e vigor, a serviço do 
Reino, em vossa Igreja e no mundo.

Despertai as novas gerações para a vocação aos Ministérios Leigos, ao Matrimônio, 
à Vida Consagrada e aos Ministérios Ordenados.

Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da 
Vocação e a responder com alegria. Amém!

Hino da Campanha da Fraternidade 2023
1. Vocação e missão da Igreja: Responder ao apelo do Senhor de sermos no 

mundo a certeza da partilha, milagre do amor.
Ref. Ajudai-nos a fome vencer; recordai-nos o que nós devemos: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer.”
2. Jesus Cristo, pão da vida plena em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa 

pobreza, para um mundo mais justo formar. 
3. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade. recordemos, pois é 

nosso ofício, cultivar e plantar a bondade.
4. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem 

necessidade de valor, alimento e lugar. 
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5. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor 
mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar que se abra o nosso coração à alegria de poder 
partilhar o pão nosso em feliz oração.

Lembretes:
- Terça-feira, 45ª Romaria da Terra do Rio Grande do Sul, no Assentamento 

Integração-Irga, em Eldorado do Sul – tema: “Terra e Pão: em defesa dos territórios 
e produção da vida”.

- Quarta-feira de Cinzas – Início da Campanha da Fraternidade - Fraternidade e 
Fome - “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).

-Domingo – 1º Domingo da Quaresma A.

Ano Vocacional 2023 - Hino Oficial
1. Subiremos a montanha qual Jesus/ passaremos dia e noite em oração./ Ouviremos 

o Senhor a nos chamar/ a uma nova estação vocacional/ e o convite pra com ele 
hoje estar/ numa Igreja toda ela sinodal.

Ref. Emaús é aqui, onde arde o coração./ Emaús é aqui, onde os pés se moverão!/ 
Emaús é aqui, como graça e oração!

2. Desceremos da montanha com Jesus,/trilharemos o caminho de Emaús/ a procura 
de irmãos crucificados/ a uma nova estação vocacional./ Aquecer os corações 
desconsolados/ numa Igreja toda ela sinodal.

Ref. Emaús somos nós, uma Igreja em saída./ Emaús somos nós, juventudes 
reunidas./ Emaús somos nós, no cuidado com a vida 

3. Abriremos nossos olhos em Jesus/ quando ele nos falar ao coração./ Mesa pronta, 
pão partido e partilhado/ por uma nova estação vocacional. Ele está e ficará ao 
nosso lado/ numa Igreja toda ela sinodal.

Ref. Emaús é assim: Despertar a multidão!/ Emaús é assim: Discernir a vocação!/ 
Emaús é assim: como graça e missão!

4. E seremos missionários com Jesus/ indo em busca destas novas gerações/ com 
Maria pelos campos e cidades, 

por uma nova estação vocacional./ No Espírito formar comunidades/ numa Igreja 
toda ela sinodal

Ref. Emaús é aqui, vou levar consolação. Emaús somos nós, onde houver desolação./ 
Emaús é assim, uma graça e vocação!

Leituras da semana:
dia 20, 2ªf: Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29; dia 21, 3ªf, S. Pedro Damião: Eclo 

2,1-13; Sl 36(37); Mc 9,30-37; dia 22, 4ªf, Quarta-Feira de Cinzas: Jl 2,12-18; Sl 
50(51); 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum); dia 23, 5ªf, 
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São Policarpo: Dt 30,15-20; Sl 1,1-2.3.4 e 6 (R/.Sl 39,5a); Lc 9,22-25; dia 24, 6ªf: 
Is 58,1-9a; Sl 50(51); Mt 9,14-15; dia 25, sáb.: Is 58,9b-14; Sl 85(86); Lc 5,27-32; 
dia 26, dom. 1º da Quaresma A:  Gn 2,7-9; 3,1-7; Sl 50(51); Rm 5,12-19 ou mais 
breve 5,12.17-19; Mt 4,1-11 (Tentação de Jesus).

 Celebração da Palavra de Deus
Quarta-feira de cinzas/Ano A – 22.02.2023

 - A conversão e a reconciliação para a frutuosa celebração da Páscoa
 - CF: “Fraternidade e Fome” – “Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão 
 - 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho
 - 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
   Cor litúrgica: ROXO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

Com o sinal da cinza em nossa fronte, expressamos nossa 
necessidade da graça divina e manifestamos nossa disposição de 
vivermos a conversão quaresmal para a celebração central da vida 
cristã, a Páscoa, com a ajuda da Campanha da Fraternidade. Ela 
nos lembra a grave realidade da fome e a ordem de Jesus de se 

dar de comer a quem não tem alimento. Vivendo mais intensamente a oração, o 
jejum, a prática do amor solidário, tornaremos nosso coração mais aberto à graça 
de Deus.

 
1. RITOS INICIAIS
A. (Nº 116) Ref. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará ....
3. Se voltares ao Senhor, Ele a ti se voltará, pois imenso é seu amor e jamais se 

acabará!
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. Que o amor infinito e o perdão generoso de Cristo, que nos convida a segui-lo na 

Paixão para participar de sua vitória pascal, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (pode ser o comentário acima....)
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus todo-poderoso, iniciar com este dia de 

jejum o tempo da Quaresma, para que a penitência nos fortaleça no combate 
contra o espírito do mal. PNSrJC.

A. Amém.
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2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário semanal, Paulinas-Paulus, p. 153-156)

1ª Leitura Jl 2,12-18
Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.

Salmo: Sl 50 (51)
S. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
A. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, 

purificai-me! - Lavai-me todo inteiro do pecado,* e apagai completamente a 
minha culpa!

2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está sempre à minha 
frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos.

3. Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido. 
- Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo * e confirmai-me com espírito generoso. - 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* e minha boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: 2Cor 5,20-6,2 
Reconciliai-vos com Deus. É agora o temo favorável. 

Evangelho: Mt 6,1-6.16-18
A. (Nº 133) Jesus Cristo sois bendito, o ungido de Deus Pai.
S. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: não fecheis os corações como em Meriba!
A. Jesus Cristo....
E o teu Pai, que vê o que está escondido te dará a recompensa.

Mensagem da Palavra de Deus
Significativamente, na primeira semana de quaresma, o papa e seus 

colaboradores na Cúria Romana, realizam seu retiro, os famosos exercícios 
espirituais. A iniciativa ressalta o caráter da quaresma como um tempo especial de 
maior sintonia com os critérios de Deus, de ajuste de nossa vida com o seu projeto 
de salvação, de acerto de nossos passos com os de Cristo a caminho do Calvário. 
Mas o que fazemos mesmo de especial neste tempo? O que deveríamos fazer?

A abertura deste tempo se dá com o rito das cinzas. O que significam as cinzas 
colocadas em nossa fronte? 
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Elas são fruto da destruição, mas são também ponto de partida para uma 
reconstrução. Após um incêndio, normalmente, faz-se um esforço coletivo para a 
reconstrução do que foi destruído. Quando há uma perda total ou quando há um 
fracasso administrativo, se diz: renascer das cinzas ou recomeçar das cinzas. 

Elas são símbolo da morte (especialmente agora com a cremação), da 
pequenez, do arrependimento e penitência, da  purificação e ressurreição. Colocá-
las sobre nós é assumir um ato público de reconhecimento de nossa fragilidade e de 
nossa condição de pecadores em busca da misericórdia divina. 

A liturgia do dia de cinzas traz o forte apelo da conversão, da volta para Deus. 
Por que voltarmos para Deus? A que Deus devemos converter-nos? 

A um Deus rico em misericórdia, benigno, lento para a ira, benevolente.
Isto implicará renúncias. O namorado que está para sair com os amigos e 

recebe o telefonema da namorada para ajudá-la a socorrer a mãe acometida de um 
mal súbito precisa sacrificar sua diversão para prestar ajuda... 

O apelo da quaresma é para a prática renovada da oração, do jejum e da esmola. 
Oração: escuta e abertura do coração para dispor-se a acolher os sonhos de Deus a 
nosso respeito. Retomar o recolhimento num mundo de muito barulho. Esmola: 
intervir em favor de quem está necessitado porque nos sentimos emotivamente 
envolvidos no seu problema. Retomar a gratuidade, colocar tempo para obras 
comunitárias... Jejum: libertar-se das dependências modernas, buscar a justiça, 
retidão de conduta, honestidade em todos os atos...

Para ajudar-nos na evangelização da quaresma, no Brasil, temos a Campanha 
da Fraternidade. Neste ano ela trata do grave desafio da fome. É a terceira vez que 
aborda este tema. Ela tem como lema a ordem de Jesus aos discípulos diante da 
multidão faminta que o acompanhava, da qual ele sentia compaixão: “dai-lhes vós 
mesmos de comer! 

Desejamos, Dom Adimir e eu, que todos possam viver bem esta preparação 
para a Páscoa. 
        Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.

Rito das cinzas
(Uma ou mais pessoas –ministro/as – com as cinzas, fica(m) na frente de quem 

preside)
A. Ref. /:Misericórdia, nosso Deus, perdão! Misericórdia, tende compaixão!:/
P. Caros irmãos e irmãs, roguemos instantemente a Deus Pai que abençoe com a 

riqueza de sua graça estas cinzas, que vamos colocar sobre as nossas cabeças em 
sinal de penitência. (Todos rezam em silêncio)

P. Ó Deus, que não quereis a morte do pecador, mas a sua conversão, escutai com 
bondade as nossas preces e dignai-vos abençoar (+) estas cinzas, que vamos 
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colocar sobre as nossas cabeças. E assim reconhecendo que somos pó e que ao 
pó voltaremos, consigamos, pela observância da Quaresma, obter o perdão dos 
pecados e viver uma vida nova, à semelhança do Cristo ressuscitado. Pelo mesmo 
Cristo, nosso Senhor. 

A. Amém. 
(Segue a imposição das cinzas. O ministro diz: “Converta-se e creia no Evangelho!”).
Anim.: Conscientes de nossa fragilidade humana, mas dispostos a realizar a 

verdadeira conversão, aproximemo-nos para receber as cinzas sobre nossas 
cabeças. 

A. (Nº 129) 1. Converter ao Evangelho, na palavra acreditar, caridade e ...
L. Nós vos louvamos, Senhor Jesus Cristo, e bendizemos,
A. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
L. Bendita e louvada seja a Sagrada Paixão e Morte de nosso Senhor Jesus Cristo,
A. que quis padecer e morrer na Cruz para nos salvar.
Anim.: Com a reflexão sobre a fome, a Campanha da Fraternidade nos exorta a 

partilhar o alimento com que não o tem como compromisso da fé. Na disposição 
quaresmal de realizar este compromisso, rezemos a oração da Campanha da 
Fraternidade.

L. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, 
A. vosso Filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães e dois 

peixes e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de comer”. 
L. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: 
A. inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz; 
L. ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, 
A. sem fome, pobreza, violência e guerra; 
L. livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. 
A. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em 

cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém.

3. RITO DE OFERTA
A. (Nº 143) 1. Bendito és Tu, ó Deus Criador, ...
P. Realizando esta celebração litúrgica no começo da Quaresma, nós vos suplicamos, 

ó Deus, a graça de dominar nossos maus desejos pelas obras de penitência e 
caridade, para que, purificados de nossas faltas, celebremos com fervor a paixão 
do vosso Filho, que vive e reina para sempre.

A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
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D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação!
D. Ó Deus, fonte de toda santidade, nós vos bendizemos porque a cada ano nos 

dais este tempo especial de graça, para libertar-nos do egoísmo, das paixões 
desordenadas e do apego aos bens.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus de bondade infinita, porque nos chamais à penitência 

e à oração neste tempo quaresmal para prepararmo-nos para as festas pascais.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Bendito sejais, ó Deus, pela Igreja presente no mundo inteiro para anunciar a 

vossa misericórdia. Que ela cresça sempre mais com o Papa N., (---nosso Bispo 
N) os bispos da Igreja, nosso(s) padre(s) N., os ministros e os agentes de pastoral 
chamados a servir as comunidades.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos louvamos, ó Deus, pela Virgem Maria, vossa e nossa Mãe, pelos santos 

Apóstolos e todos os que neste mundo foram fiéis à vossa Aliança.
A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Recordamos, agradecidos, ó Deus, os nossos irmãos falecidos (pode citar o nome 

dos últimos...) que entre nós se esforçaram por realizar o bem na família e na 
comunidade.

A. A Vós, ó Deus, nossa gratidão, em Vós nossa salvação.
D. Nós vos apresentamos nossa louvação, ó Deus, em nome daquele que veio reunir-

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

Rito da Comunhão Eucarística
D. Com a liberdade e a confiança de filhos pelo Espírito que Deus nos concedeu, 

rezemos a oração que Cristo nos ensinou: Pai nosso... (ministro busca as hóstias 
no sacrário e coloca sobre o altar).

D. Na celebração experimentamos quanto Deus é bom e quão feliz é quem nele 
coloca sua segurança. Eis o Cordeiro de Deus...

A. Senhor, eu não sou digno...
A. (Nº 153 – ou Hino da CF, adiante) Ref. Agora o tempo se cumpriu, o reino .....
P. OREMOS. Ó Deus, fazei que sejamos ajudados pelo sacramento que 

acabamos de receber, para que o jejum de hoje vos seja agradável e nos 
sirva de remédio. Por Cristo, nosso Senhor.

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / 3º  Ano Vocacional / Processo sinodal 2021-2024/ Campanha da 
Fraternidade sobre a fome/ Encontros quaresmais  / ...)
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4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Vivamos intensamente este tempo de renovação da vida cristã que nos 

convida a retomar o caminho batismal de inserção na comunidade cristã para uma 
vida de comunhão fraterna com todos e filial com Deus. 

A. (Nº 156) Ref. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor 
confia! Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz Palavra e Pão na Eucaristia.

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus 

Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta 
contra o mal para poderdes celebrar a vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus 
de ternura e bondade, Pai e Filho e Espírito Santo. 

A. Amém.
P. Vivei o compromisso desta Quaresma; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
A. Graças a Deus.

Hino da Campanha da Fraternidade 2023
1. Vocação e missão da Igreja: Responder ao apelo do Senhor de sermos no 

mundo a certeza da partilha, milagre do amor.
Ref. Ajudai-nos a fome vencer; recordai-nos o que nós devemos: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer.”
2. Jesus Cristo, pão da vida plena em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa 

pobreza, para um mundo mais justo formar. 
3. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade. recordemos, pois é 

nosso ofício, cultivar e plantar a bondade.
4. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem 

necessidade de valor, alimento e lugar. 
5. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor 

mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. 
6. Nas cidades e em todo lugar que se abra o nosso coração à alegria de poder 

partilhar o pão nosso em feliz oração.

A Campanha da Fraternidade – é o modo brasileiro de celebra a Quaresma; Ela 
não esgota a Quaresma. Dá-lhe, porém, o tom, mostrando, a partir de uma situação 
bem específica, o que o pecado pode fazer quando não o enfrentamos. Por isso, 
a cada ano, recebemos um convite para viver a Quaresma à luz da Campanha da 
Fraternidade em espírito de conversão pessoal, comunitária e social. 

Este ano, com o tema “Fraternidade e Fome”, somos convocados a considerar a 
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fome como referência para nossa reflexão e nosso propósito de conversão. Temos, 
sem dúvida, fome de Deus. Desejamos star com Ele e poder participar de seu amor 
e de sua misericórdia. Temos fome de paz, fraternidade, verdade, concórdia e tudo 
mais que efetivamente nos humaniza. Durante o tempo da pandemia, no qual, por 
medidas sanitárias que buscavam nos preservar, não pudemos ir às igrejas para 
comungar, sentimos fome do Pão do Céu. ...

Que esta Quaresma seja vivida em forte espírito de solidariedade. Que nosso 
jejum abra nosso coração aos irmãos e irmãs que sofrem com a fome. Que nossa 
solidariedade seja intensificada. Que saibamos encontrar soluções criativas para a 
superação da fome, seja no nível mais imediato, assistencial, seja no nível de toda 
a sociedade. Que, efetivamente, se cumpra a responsabilidade dos governantes, 
em seus diversos níveis, concretizando políticas públicas que atinjam a raiz deste 
vergonhoso flagelo... 

Objetivos permanentes da Campanha da Fraternidade (CF): - Despertar o 
espírito comunitário e cristão no povo de Deus, comprometendo, em particular, os 
cristãos na busca do bem comum;

- Educar para a vida em fraternidade, a partir da justiça e do amor, exigência central 
do Evangelho;

- Renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na 
evangelização, na promoção humana, em vista de uma sociedade justa e solidária 
(todos devem evangelizar e todos devem sustentar a ação evangelizadora e 
libertadora da Igreja).

Objetivo geral da CF 2023: Sensibilizar a sociedade e a Igreja para enfrentarem 
o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de 
compromissos que transformem esta realidade a partir do Evangelho de Jesus 
Cristo. 

Objetivos específicos: - Compreender a realidade da fome à luz da fé em Jesus 
Cristo; desvelar as causas estruturais da fome no Brasil; indicar as contradições 
de uma economia que mata pela fome; aprofundar o conhecimento e a 
compreensão das exigências evangélicas e éticas de superação da miséria e da 
fome; acolher o imperativo da Palavra de Deus, que nos conduz ao compromisso 
e à corresponsabilidade fraterna; investir esforços concretos em iniciativas 
individuais que levem à superação da miséria e da fome no Brasil; estimular 
iniciativas de agricultura familiar agroecológica e a produção de alimentos 
saudáveis; reconhecer e fomentar iniciativas conjuntas entre comunidade de fé e 
outras instituições da sociedade civil organizada; mobilizar a sociedade para que 
haja uma sólida política de alimentação no Brasil, garantindo que todos tenham 
vida.(Texto-Base da CF2023, apresentação e objetivos, p. 5 a 9)



 Celebração da Palavra de Deus
 1º domingo da Quaresma/Ano A – 26.02.2023

 - A exemplo de Cristo e com sua graça, vencer as TENTAÇÕES
 - CF: “Fraternidade e Fome” – “Dai-lhes vós mesmos de comer (Mt 14,16)
 - Processo sinodal 2021-2024 – Sinodalidade, comunhão, participação e missão. 
 - 3º Ano Vocacional do Brasil – Vocação, graça e missão – Corações ardentes, pés a caminho.
 - 70 anos do Seminário Diocesano N. Sra. de Fátima
   Cor litúrgica: ROXO Secr. Dioc. de Pastoral     –     Erechim/RS     www.diocesedeerexim.org.br

Quarta-feira, com o rito das cinzas, iniciamos o tempo da preparação 
para a Páscoa, ajudados pela Campanha da Fraternidade sobre 
a fome, no empenho de lutar para que todos tenham o alimento 
necessário para seu sustento. Na disposição de deixar-nos conduzir 
pelo Espírito, como Cristo no deserto, poderemos vencer as 
tentações, crescer na comunhão fraterna e celebrar frutuosamente 
a vitória sobre a morte e o pecado no mistério pascal.

P. (--- exortação no rito das cinzas: converta-se e creia no evangelho / abertura das 
comemorações dos 70 anos do Seminário N. Sra. de Fátima, quarta-feira ...).

1. RITOS INICIAIS 
A. (Nº 116) Ref. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará ...
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
A. Amém.
P. A graça e o perdão de Cristo que, fiel ao Pai, na força do Espírito, vence as 

tentações, estejam convosco.
A. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

Aspecto litúrgico e a vida na liturgia
P. ... (pode ser o comentário acima....)

Ato penitencial
P. 
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.
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P. Deus infinitamente misericordioso....
A. Amém.
P. OREMOS. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que, ao longo desta Quaresma, 

possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu 
amor por uma vida santa. PNSrJC. 

A. Amém.

2. LITURGIA DA PALAVRA
(Lecionário Dominical, 1º D. da Quar., Paulinas-Paulus, p. 105-109)

1ª Leitura: Gn 2,7-9; 3,1-7
Criação e pecado dos primeiros pais.
L. Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro 

da vida e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou 
um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o 
Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de 
fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim. A serpente era o 
mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela 
disse à mulher: “É verdade que Deus vos disse: ‘Não comereis de nenhuma das 
árvores do jardim?’” E a mulher respondeu à serpente: “Do fruto das árvores 
do jardim, nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do 
jardim, Deus nos disse: ‘Não comais dele nem sequer o toqueis, do contrário, 
morrereis’”. A serpente disse à mulher: “Não, vós não morrereis. Mas Deus 
sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como 
Deus conhecendo o bem e o mal”. A mulher viu que seria bom comer da árvore, 
pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E 
colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele 
comeu. Então, os olhos dos dois se abriram; e, vendo que estavam nus, teceram 
tangas para si com folhas de figueira. - Palavra do Senhor.

A. Graças a Deus.

Salmo: Sl 50 (51)
S. (Canto Lit. 2014, nº 5) Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra 

Vós!
A. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra Vós!
S. 1. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia!* Na imensidão de vosso amor, purificai-

me! - Lavai-me todo inteiro do pecado,* e apagai completamente a minha culpa!
2. Eu reconheço toda a minha iniquidade,* o meu pecado está sempre à minha 

frente. - Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei,* e pratiquei o que é mau aos 
vossos olhos.
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3. Criai em mim um coração que seja puro,* dai-me de novo um espírito decidido. 
- Ó Senhor, não me afasteis de vossa face,* nem retireis de mim o vosso Santo 
Espírito!

4. Dai-me de novo a alegria de ser salvo * e confirmai-me com espírito generoso. - 
Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar,* e minha boca anunciará vosso louvor!

2ª Leitura: Rm 5,12.17-19 
Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça.

Evangelho: Mt 4,1-11 
A. (Nº 137) Louvor e glória a Ti, Senhor, Cristo Palavra, Palavra de Deus 
S. O homem não vive somente de pão,/ mas de toda a palavra da boca de Deus.
A. Louvor e glória...
Jesus jejuou durante quanta dias e foi tentado.

Mensagem da Palavra de Deus
Estimados participantes da celebração litúrgica dominical desta comunidade 

de__________.
Cada ano, desde o início da quaresma na quarta-feira de cinzas, cantamos 

diversos refrões exortando-nos à mudança de vida, à conversão sincera: Eis o tempo 
de conversão, eis o dia da salvação; ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo 
de conversão. Ou: convertei-vos e crede no Evangelho, eis o tempo favorável. Mais: 
Agora o tempo se cumpriu, o Reino já chegou, irmãos, convertam-se e creiam firmes 
no Senhor. Ainda: Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em 
sinal de conversão!

Dia 22, quarta-feira de cinzas deste ano, a Igreja Católica no Brasil lançou a 
Campanha da Fraternidade. Seu lema é uma exortação incisiva, até um imperativo: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!”. Ela trata da fome. Não há alternativa. A única 
escolha é lutar para que todos tenham alimento. 

Na verdade, desde sua origem, o ser humano está diante de uma escolha 
fundamental a fazer: conduzir a vida segundo Deus, seu Criador e Pai, ou conduzi-
la segundo seus próprios critérios. Adão e Eva, conforme a primeira leitura deste 
primeiro domingo da quaresma, tomaram a decisão errada. O texto, em linguagem 
figurada, proclama que tudo teve origem em Deus. Ele criou o ser humano e o 
colocou num jardim, num parque, num paraíso. Confiou-lhe toda a criação. Deu-lhe 
um critério para obter o conhecimento do bem e do mal. O demônio, o espírito do 
mal, indicou outro. 

Jesus, que assumiu a nossa vida, também se viu diante da escolha à fidelidade 
ao projeto do Pai ou seguir o projeto do maligno. Segundo o Evangelho deste 
domingo, depois do jejum no deserto foi tentado pelo demônio. 
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Jesus venceu com firmeza estas tentações do ter ou da abundância, do poder 
ou do prestígio e do domínio, porque viera para propor o desapego dos bens, a 
fraternidade entre todos e o serviço generoso aos irmãos e irmãs. 

Cristo, como diz São Paulo na segunda leitura deste domingo, é o novo Adão. 
Pela desobediência do primeiro, ratificada de forma pessoal por atos pecaminosos, 
nos vem a morte. Pela obediência de  Cristo até a morte e morte de cruz, jorra vida 
nova para quem lhe é fiel. 

Ninguém é isento das tentações. Elas não são um mal em si. São como um 
teste, um vestibular. Dão-nos oportunidade de revelar nossa habilitação para o bem, 
para a fidelidade a Deus. 

Mas para isso, precisamos estar abertos à palavra de Deus. Escutar com 
atenção o que Ele quer de nós, não aquilo que gostaríamos de ouvir. Podemos ter 
a tentação de pular certas passagens da Palavra de Deus ou de acharmos que a 
pregação da Igreja deveria ser diferente, sem lembrar as exigências da verdade e da 
justiça. Vivendo em profundidade a quaresma, estaremos revigorados para vencer o 
mundo do pecado e morte e optar pelos valores fundamentais da vida, dom sagrado 
e inviolável. 

Dom Adimir e eu desejamos que todos possam renovar  sua fidelidade a Deus 
nesta quaresma.

Pe. Antonio Valentini Neto, a serviço no Centro Diocesano.

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

Prece dos fiéis
P. Inspirados em Cristo, em sua oração e jejum no deserto, apresentemos a Deus 

nossas preces comunitárias para sermos sempre fortes e nunca cedermos às 
tentações do mal.

A. Senhor, sede favorável à nossa súplica.
1. Para que os exercícios quaresmais confirmem nossa fidelidade aos compromissos 

batismais, nós vos pedimos: 
2. Para que, pela Campanha da Fraternidade, nos empenhemos pelo alimento para 

todos, exigência e concretização da solidariedade, vos pedimos:
3. Para que as atividades dos setores de pastoral e os cursos de formação em nossa 

Diocese favoreçam o crescimento da vida das comunidades, vos pedimos:
4. Para que a programação celebrativa dos 70 anos do Seminário Diocesano N. 

Sra. de Fátima motive novas vocações ao ministério presbiteral e diaconal, vos 
pedimos:

5. ...
P. Vivendo o 3º Ano Vocacional do Brasil, rezemos: 
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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
Procissão e apresentação das oferendas
(Nº 144) 1. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos ...
P. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a esta celebração litúrgica com 

a qual prosseguimos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.
A. Amém. 

Louvação 
D. O Senhor esteja convosco!
A. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor nosso louvor!
A. É nosso dever e nossa salvação.
D. Com alegria, nós vos louvamos e agradecemos, ó Deus, nosso Pai, porque nos indicais 

o jejum e a penitência para educar-nos na partilha fraterna e no desapego dos bens.
A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Nós vos agradecemos, ó Deus, porque pela penitência da quaresma renovais 

nossos sentimentos, fortaleceis nosso espírito fraterno e confirmais nossa esperança 
na recompensa eterna.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Em nosso louvor, ó Pai, vos pedimos pela Igreja, com nosso Papa N, --- (nosso 

bispo N.), os outros bispos, os presbíteros, diáconos e todos os ministros e nossa 
comunidade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Ao vos bendizer, ó Deus Altíssimo, nós vos lembramos também os irmãos 

falecidos de nossas famílias, de nossa comunidade (pode lembrar os últimos) e 
todos os outros que morreram na vossa amizade.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Pedimos também que nos concedais, com a Virgem Maria, com São José, seu 

esposo, com os apóstolos e santos, alcançar a herança eterna em vosso reino, para 
vos louvarmos e glorificarmos para sempre.

A. Vosso amor, ó Deus, é de sempre e nos dá plena confiança.
D. Seja-vos agradável, ó Deus, a louvação que vos apresentamos em nome do Filho 

Jesus Cristo que vive convosco na unidade do Espírito Santo.
A. Amém.
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Rito da Comunhão Eucarística
D. Antes de participarmos da comunhão eucarística, graça especial de reconciliação 

e de unidade fraterna, rezemos como Cristo nos ensinou: Pai nosso....
D. Cristo nos garantiu que quem se alimenta de seu Corpo, Pão do Céu, viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus....
A. Senhor, eu não sou digno(a) ...
A. (Nº 158) Ref. Quem vive à sombra do Senhor ...
P. OREMOS. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, 

incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, pão 
vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

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

Nossa Senhora por necessidades específicas da comunidade local, da Paróquia, 
da Diocese / 3º  Ano Vocacional / Processo sinodal 2021-2024/ novo ano escolar 
/ celebração dos 70 anos do Seminário N. Sra. de Fátima  / ...)

4. RITOS FINAIS
(Avisos / Compromisso)
Anim.: Em diversos pronunciamentos, especialmente na Laudato Si, Papa Francisco 

fala do compromisso de todos de preservar a criação inteira, o dom da vida de toda 
a pessoa, especialmente a mais pobre. 

A. (Nº 120) /:Voltai para o Senhor de todo o coração, mudai as vossas obras em 
sinal de conversão.:/

P. O Senhor esteja convosco.
A. Ele está no meio de nós.
P. Deus, Pai de misericórdia, vos conceda a alegria do retorno à casa; o Senhor Jesus 

Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal para 
a verdadeira conversão; o Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta 
contra o mal para poderdes celebrar a vitória da Páscoa. E que vos abençoe Deus 
infinitamente misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo.

A. Amém. 
P. A graça de Deus vos faça vencer as tentações; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 
A. Graças a Deus. 

Hino da Campanha da Fraternidade 2023
1. Vocação e missão da Igreja: Responder ao apelo do Senhor de sermos no 

mundo a certeza da partilha, milagre do amor.
Ref. Ajudai-nos a fome vencer; recordai-nos o que nós devemos: “Dai-lhes vós 

mesmos de comer.”
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2. Jesus Cristo, pão da vida plena em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa 
pobreza, para um mundo mais justo formar. 

3. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade. recordemos, pois é 
nosso ofício, cultivar e plantar a bondade.

4. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem 
necessidade de valor, alimento e lugar. 

5. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor 
mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. 

6. Nas cidades e em todo lugar que se abra o nosso coração à alegria de poder 
partilhar o pão nosso em feliz oração.

Oração da Campanha da Fraternidade 2023
L. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, 
A. vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os cinco pães e dois 

peixes e nos ensinou: “dai-lhes vós mesmos de comer”. 
L. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: 
A. inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz; 
L. ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, 
A. sem fome, pobreza, violência e guerra; 
L. livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. 
A. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em 

cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém.

Lembretes:
- Segunda-feira, 14h, no Centro Diocesano, reunião do Conselho Presbiteral.
- Terça-feira, 18h30, no Centro Diocesano, reunião do Conselho Econômico.
- Quarta-feira, 18h30 – Missa de abertura das Comemorações dos 70 anos do 

Seminário N. Sra. do Rosário de Fátima, com a presença de todos os padres e, 
20h, coquetel (convite especial aos ex-reitores e formadores)

05 – 2º Domingo da Quaresma A

Leituras da semana:
Dia 27, 2ªf, São Gregório de Narek: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18(19); Mt 25,31-46; Dia 

28, 3ªf: Is 55,10-11; Sl 33(34); Mt 6,7-15; Dia 1º, 4ªf, Jn 3,1-10; Sl 50(51); Lc 
11,29-32; Dia 02, 5ªf: Est 4,17; Sl 137(138); Mt 7,7-12; Dia 03, 6ªf: Ez 18,21-28; 
Sl 129(130); Mt 5,20-26; Dia 04, Sáb., São Casimiro: Dt 26,16-19; Sl 118(119); 
Mt 5,43-48; dia 05, dom. 2º da Quaresma A: Gn 12,1-4a; Sl 32(33); 2Tm 1,8b-
10; Mt 17,1-9; (Transfiguração).
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ensanguentar e empobrecer a terra, mas o momento que estamos a viver é partic-
ularmente dramático. Por isso elevámos a nossa oração a Deus, que ouve sempre 
o grito angustiado dos seus filhos. Escutai-nos, Senhor!

A paz está no coração das Religiões, nas suas Escrituras e na sua men-
sagem. No silêncio da oração, esta noite, ouvimos o grito da paz: a paz sufocada 
em tantas regiões do mundo, humilhada por demasiada violência, negada até às 
crianças e aos idosos, que não são poupados à terrível dureza da guerra. O grito 
da paz muitas vezes é silenciado não só pela retórica bélica, mas também pela 
indiferença. É silenciada pelo ódio que cresce enquanto se combate.

Mas a invocação da paz não pode ser silenciada: nasce do coração das 
mães, está inscrita nos rostos dos refugiados, das famílias em fuga, dos feridos 
ou dos moribundos. E este grito silencioso eleva-se ao Céu. Não conhece fór-
mulas mágicas para sair de conflitos, mas tem o sacrossanto direito de pedir paz 
em nome dos sofrimentos suportados, e merece ser ouvido. Merece que todos, a 
começar pelos governantes, se inclinem para ouvir com seriedade e respeito. O 
grito da paz expressa a dor e o horror da guerra, mãe de todas as pobrezas.

«Cada guerra deixa o mundo pior de como o encontrou. A guerra é um 
fracasso da política e da humanidade, uma vergonhosa rendição, uma derrota 
perante as forças do mal» (Enc. Fratelli tutti, 261). São convicções que provêm 
das dolorosas lições do século XX, e infelizmente também desta parte do século 
XXI. Hoje, de facto, o que temíamos e nunca quisemos ouvir está a acontecer: 
que agora se ameaça abertamente o uso de armas atómicas, que culposamente 
continuaram a ser produzidas e testadas depois de Hiroshima e Nagasaki.

Neste cenário sombrio, onde, infelizmente, os desígnios dos poderosos da 
terra não cedem às justas aspirações dos povos, não muda para a nossa salvação, 
o desígnio de Deus, que é «um projeto de paz e não de desventura» (cf. Jr  29, 
11). Aqui a voz dos sem voz é ouvida; nisto funda-se a esperança dos pequenos 
e dos pobres: em Deus, cujo nome é Paz. A paz é o seu dom e nós invocámo-la 
d’Ele. Mas este dom deve ser acolhido e cultivado por nós, homens e mulheres, 
especialmente por nós, crentes. Não nos deixemos contagiar pela lógica perver-
sa da guerra; não caiamos na armadilha do ódio pelo inimigo. Voltemos a pôr 
a paz no centro da nossa visão do futuro, como objetivo central da nossa ação 
pessoal, social e política, a todos os níveis. Desativemos os conflitos com a arma 
do diálogo.

Durante uma grave crise internacional, em outubro de 1962, quando um 
confronto militar e uma deflagração nuclear pareciam iminentes, São João XXIII 
fez este apelo: «Imploramos a todos os governantes que não permaneçam surdos 
a este grito da humanidade. Que façam tudo o que estiver em seu poder para 
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salvar a paz». «Pouparão assim ao mundo os horrores de uma guerra, cujas ter-
ríveis consequências não podem ser previstas. [...] Promover, favorecer, aceitar 
os diálogos, a todos os níveis e em todos os momentos, é uma regra de sabedoria 
e prudência que atrai a bênção do céu e da terra» (Radiomensagem, 25 de out-
ubro de 1962).

Sessenta anos mais tarde, estas palavras soam de impressionante atuali-
dade. Faço-as minhas. Não somos neutros, mas alinhados pela paz. «Por isso 
invoquemos o ius pacis, como direito de todos a resolver os conflitos sem vi-
olência» (Encontro com estudantes e o mundo académico em Bolonha, 1 de 
outubro de 2017).

Nos últimos anos, a fraternidade entre religiões fez progressos decisivos: 
«Religiões irmãs, que ajudem os povos a ser irmãos em paz» (Encontro de 
oração pela paz, 7 de outubro de 2021). Cada vez mais nos sentimos irmãos 
uns dos outros! Há um ano, reunidos aqui mesmo, em frente do Coliseu, lançá-
mos um apelo, hoje ainda mais atual: «As religiões não podem ser usadas para 
a guerra. Só a paz é santa e que ninguém use o nome de Deus para abençoar o 
terror e a violência. Se virdes guerras à vossa volta, não vos resigneis! Os povos 
desejam a paz» (ibid.).

É isto que procuramos continuar a fazer, sempre melhor, dia após dia. Não 
nos resignemos à guerra, cultivemos sementes de reconciliação; e hoje eleve-
mos ao Céu o grito da paz, mais uma vez com as palavras de São João XXIII: 
«Tornem-se todos os povos irmãos e floresça neles e reine para sempre essa tão 
suspirada paz» (Enc. Pacem in terris, 91). Que assim seja, com a graça de Deus 
e a boa vontade dos homens e das mulheres por Ele amados!

 
DISCURSO DO PAPA FRANCISCO AOS PARTICIPANTES 

NA ASSEMBLEIA GERAL DA UNIÃO MUNDIAL DOS PRO-
FESSORES CATÓLICOS (UMEC-WUCT)
Sala do Consistório, sábado, 12 de novembro de 2022

Discurso entregue pelo Santo Padre
Queridos irmãos e irmãs!
Sinto-me feliz por saudar todos vós, participantes no Curso para Reitores e 

Formadores dos Seminários Latino-americanos, provenientes de quase todos os 
países do Continente e do Caribe. Incluo nas minhas saudações os colaboradores 
do Dicastério para o Clero, que organizou o curso.

Toda a formação sacerdotal, particularmente a dos futuros pastores, está no 
centro da evangelização, uma vez que nas próximas décadas serão eles, respon-
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dendo a uma verdadeira vocação especí-
fica, que animam e guiam o Povo santo 
de Deus, para que seja “em Cristo sacra-
mento ou sinal e instrumento da íntima 
união com Deus e da unidade de todo 
o género humano”. Como é necessária 
uma formação de qualidade para aque-
les que serão a presença sacramental do 
Senhor no meio do seu rebanho, nutrindo 
e cuidando dele com a Palavra e os Sac-
ramentos!

Neste sentido, gostaria de salientar que a Ratio fundamentalis institu-
tionis sacerdotalis , “O dom da vocação sacerdotal”, conserva a grande con-
tribuição dada pela Exortação Apostólica Pastores dabo vobis , da qual este ano 
se comemora o trigésimo aniversário da publicação por São João Paulo II , após 
a VIII Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, que abordou o tema “A formação 
dos sacerdotes nas circunstâncias atuais”. Esta exortação oferece explicitamente 
uma visão antropológica integral, que tem em consideração, de forma simultânea 
e equilibrada, as quatro dimensões presentes na pessoa do seminarista: humana, 
intelectual, espiritual e pastoral. Por outro lado, a própria Ratio fundamentalis  
reafirma a perspetiva do meu estimado antecessor, o Papa Bento XVI, que com o 
motu proprio Ministrorum institutio  salientou que a formação dos seminaristas 
continua, de forma natural, na formação permanente dos sacerdotes, constituin-
do ambas uma única realidade.

Gostaria também de salientar que uma das grandes contribuições da atual 
Ratio fundamentalis  é que descreve o processo de formação de sacerdotes, des-
de os anos de seminário, a partir das quatro notas caraterísticas da formação, que 
é apresentada como única, integral, comunitária e missionária.

A este propósito, gostaria de sublinhar que a formação sacerdotal «tem 
um caráter eminentemente comunitário desde a sua origem; a vocação ao sac-
erdócio, de facto, é um dom que Deus dá à Igreja e ao mundo, uma forma de 
se santificar e de santificar os outros que não deve ser percorrida de forma indi-
vidualista, mas tendo sempre como referência uma porção concreta do Povo de 
Deus» (RFIS, Introdução , n. 3).

Neste contexto, permiti-me salientar que um dos mais importantes desafi-
os que as casas de formação sacerdotal enfrentam atualmente é ser verdadeiras 
comunidades cristãs, o que implica não só um projeto de formação coerente, mas 
também um número adequado de seminaristas e formadores para assegurar uma 
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experiência verdadeiramente comunitária em todas as dimensões da formação. 
Este desafio requer com frequência um compromisso de criar ou consolidar 
seminários interdiocesanos, provinciais ou regionais.  Esta é uma tarefa que os 
bispos devem realizar sinodalmente, de maneira particular a nível das conferên-
cias episcopais regionais ou nacionais, tarefa na qual sois chamados a colaborar 
com lealdade e proatividade.

Para tal finalidade, caros sacerdotes formadores, é necessário renunciar à 
inércia e ao protagonismo e começar a sonhar juntos, sem lastimar o passado, 
não sozinhos, mas unidos e abertos ao que o Senhor deseja hoje como formação 
para as próximas gerações de sacerdotes inspirados pelas atuais orientações da 
Igreja.

Fico contente que durante estes dias estejais a refletir sobre vários aspetos 
da formação inicial, habituando-vos à dimensão humana e à forma como esta se 
integra com as outras dimensões, ou seja, espiritual, intelectual e pastoral.

De facto, dentro da comunidade cristã, o Senhor chama alguns dos seus 
discípulos a serem sacerdotes, ou seja, escolhe algumas ovelhas do seu rebanho 
e convida-as a serem pastores dos seus irmãos e irmãs. Não devemos esquecer 
que nós, sacerdotes, fomos «escolhidos entre os homens… constituídos a favor 
dos homens como mediadores nas coisas que dizem respeito a Deus» (cf. Hb  
5, 1). Somos “co-discípulos” dos outros fiéis cristãos e, precisamente por isso, 
partilhamos as mesmas necessidades humanas e espirituais, e ao mesmo tempo 
estamos sujeitos às mesmas fragilidades, limitações e erros.

Nos seminaristas, como em cada um de nós, interagem e coexistem dois 
aspetos que se devem integrar reciprocamente: os dons da graça e os traços da 
natureza ferida; o serviço que deveis prestar é precisamente unir ambas as reali-
dades num caminho de fé e de maturação integral (cf. RFIS, n. 28).

É necessário prestar atenção, pois a vossa missão não é formar “su-
per-homens”, que pretendem saber e controlar tudo e ser autossuficientes; pelo 
contrário, é formar homens que com humildade seguem o processo escolhido 
pelo Filho de Deus, que é o caminho da encarnação.

Sim, em virtude da Encarnação do Filho de Deus, encontramos no nosso 
Mestre, Deus e verdadeiro homem, não apenas exemplos de humanidade renova-
da a imitar, mas também a possibilidade de entrar numa comunhão vital com Ele, 
da qual a nossa existência é curada e elevada a uma nova humanidade. O Senhor 
torna possível que o imitemos e sigamos os seus passos, ao comunicar-nos o 
dom da sua graça, capaz de transformar tudo o que somos: «alma, corpo e es-
pírito» (cf. 1 Ts  5, 23), segundo o seu plano de plenitude para cada um de nós.
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Por conseguinte, a dimensão humana da formação sacerdotal não é uma 
mera escola de virtude, de crescimento da personalidade ou desenvolvimento 
pessoal, mas implica também e sobretudo uma maturação integral da pessoa for-
talecida pela graça de Deus que, tendo em conta os condicionamentos biológi-
cos, psicológicos e sociais de cada pessoa, é capaz de os transformar e elevar, 
especialmente quando a pessoa e a comunidade se esforçam por colaborar com 
ela de forma transparente e verdadeira. Em última análise, as motivações profis-
sionais autênticas, isto é, o seguimento do Senhor e o estabelecimento do Reino 
de Deus, estão na base de um processo que é tanto humano como espiritual.

Neste sentido, uma das tarefas mais importantes no processo de formação 
de um presbítero é a leitura gradual e crente da própria história. Esta visão provi-
dencial do próprio caminho é o tema principal do discernimento pessoal e eclesial 
da vocação. De facto, cada seminarista primeiro, e cada sacerdote depois, com 
intensidades e matizes diferentes, deve atualizá-la continuamente, sobretudo nas 
circunstâncias mais significativas do próprio caminho sacerdotal (cf. rfis , nn. 59 
e 69). O confronto com aqueles que o acompanham neste processo, tanto no foro 
íntimo como externo, permitir-lhe-á superar qualquer tentação de auto-engano 
subjetivista e consentirá a avaliação de perspetivas muito mais amplas e objetivas.

Devemos estar cientes também do impacto formativo que a vida e o 
ministério dos formadores têm nos seminaristas. Os formadores educam com a 
sua vida, mais do que com as suas palavras.

Naturalmente, uma saudável maturação humana coerente com a consoli-
dação da própria vocação e missão, que inclui a normal superação de dificuldades 
e períodos de crise, permite  que o sacerdote formador renove constantemente a 
base sobre a qual assenta a sua configuração com Cristo, Servo e Bom Pastor, e 
dá-lhe os instrumentos mais eficazes para o exercício do seu serviço no seminário, 
tanto com os candidatos relativamente ao seu processo de discernimento, como 
com os outros formadores do grupo de formação e demais agentes de formação. De 
facto, a harmonia humana e espiritual dos formadores, particularmente do reitor do 
seminário, é uma das mediações mais importantes no acompanhamento formativo.

Um dos indicadores da maturidade humana e espiritual é o desenvolvi-
mento e consolidação da capacidade de ouvir e da arte do diálogo, que estão 
naturalmente ancorados numa vida de oração, na qual o sacerdote entra diaria-
mente em diálogo com o Senhor, inclusive em momentos de aridez e confusão. 
No serviço que um sacerdote presta aos seus irmãos e irmãs, particularmente no 
trabalho de um formador, a disposição para ouvir e empatizar com os outros, 
mais do que um instrumento de evangelização, é precisamente o âmbito no qual 
esta germina, floresce e dá frutos.
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Em suma, a vida do formador, o seu constante crescimento humano e es-
piritual como discípulo-missionário de Cristo e como sacerdote, sustentado e 
promovido pela graça de Deus, é sem dúvida o fator fundamental à sua dis-
posição para dar eficácia ao seu serviço aos seminaristas e outros sacerdotes na 
configuração com Cristo, Servo e Bom Pastor. Na verdade, a sua vida testemu-
nha o que as suas palavras e gestos procuram transmitir no diálogo e na interação 
com os seus interlocutores na formação.

Caros sacerdotes, estou consciente de que o serviço que prestais à Igreja 
não é simples e não raro desafia a vossa humanidade, porque o formador tem 
um coração cem por cento humano e às vezes pode experimentar frustração, 
cansaço, raiva e impotência; por isso é importante recorrer todos os dias a Je-
sus, ajoelhar-se e na sua presença aprender com Ele que é manso e humilde de 
coração, para que pouco a pouco o nosso coração aprenda a bater no ritmo do 
coração do Mestre.

As páginas do Evangelho, especialmente as que nos oferecem pinceladas 
da vida de Jesus com os seus discípulos, permitem-nos ver como Jesus sabia 
fazer-se presente ou ausente, sabia qual era o momento de corrigir ou o mo-
mento de elogiar, o momento de acompanhar ou a ocasião de enviar e deixar 
que os apóstolos enfrentassem o desafio missionário. Foi no meio daquelas que 
poderíamos definir “intervenções formativas” de Cristo, que Pedro, André, Ti-
ago, João e os demais chamados se tornaram verdadeiros discípulos e gradual-
mente configuraram o seu coração com o do Senhor.

Anteriormente sublinhei o papel formativo do reitor do seminário em 
relação aos seus irmãos no grupo de formação e na corresponsabilidade de to-
dos na própria formação sacerdotal. O reitor deve mostrar uma preocupação 
constante por cada um dos formadores, mantendo um diálogo aberto e sincero 
no respeitante à sua vida e serviço, sem negligenciar o eco daqueles aspetos 
mais pessoais dos quais depende frequentemente a superação dos problemas que 
possam surgir dentro do grupo formativo. Tende presente que os formadores são 
para o reitor do seminário os seus irmãos mais próximos, aos quais o exercício 
da caridade pastoral deve ser dirigido de uma forma privilegiada.

Por outro lado, a formação sacerdotal tem como instrumento privilegia-
do o acompanhamento formativo e espiritual de cada um dos formadores do 
seminário em relação a todos e a cada um dos seminaristas, de modo a assegu-
rar-lhes um apoio amplo e variado da comunidade de formadores, sem exclusiv-
ismos nem particularismos, podendo ser apoiados por sacerdotes de diferentes 
idades e sensibilidades, de acordo com as competências específicas de cada um, 
para que cada futuro pastor possa discernir e consolidar não só uma verdadeira 
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vocação ao sacerdócio, mas também o modo  pessoal e irrepetível que o Senhor 
traçou para o viverem e exercerem.

Outras pessoas que ajudam os seminaristas no seu crescimento huma-
no e espiritual contribuem com o acompanhamento formativo. Os agentes re-
sponsáveis pelas experiências pastorais durante a formação inicial, especial-
mente os párocos, devem ser lembrados, assim como os peritos que são chama-
dos a colaborar quando necessário (cf. RFIS, nn. 145-147).

Queridos formadores, uma vez mais expresso a gratidão da Igreja a vós 
por dedicardes a vossa vida e o vosso ministério aos futuros pastores, que serão 
vossos irmãos no presbitério e que, unidos e sob a orientação do bispo, lançarão 
as redes do Evangelho como autênticos pescadores de homens. Que Maria 
Santíssima, Mãe dos sacerdotes, vos encoraje e vos ampare na vossa missão.

Boa tarde e peço-vos, por favor, que não vos esqueçais de rezar por mim. 
Obrigado.

Da mensagem do Papa Francisco para a quaresma de 2022
A Quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária que 

nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo morto e ressuscitado. Aproveitemos o caminho 
quaresmal de 2022 para refletir sobre a exortação de São Paulo aos Gálatas: «Não 
nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos 
esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo (kairós), pratiquemos o bem para com 
todos» (Gal 6, 9-10a).

O Apóstolo evoca a sementeira e a colheita, uma imagem que Jesus muito 
prezava (cf. Mt 13). São Paulo fala-nos dum kairós: um tempo propício para semear 
o bem tendo em vista uma colheita. Qual poderá ser para nós este tempo favorável? 
Certamente é a Quaresma, mas é-o também a nossa inteira existência terrena, de 
que a Quaresma constitui de certa forma uma imagem. Muitas vezes, na nossa vida, 
prevalecem a ganância e a soberba, o anseio de possuir, acumular e consumir, como 
se vê no homem insensato da parábola evangélica, que considerava assegurada e 
feliz a sua vida pela grande colheita acumulada nos seus celeiros (cf. Lc 12, 16-
21). A Quaresma convida-nos à conversão, a mudar mentalidade, de tal modo que 
a vida encontre a sua verdade e beleza menos no possuir do que no doar, menos no 
acumular do que no semear o bem e partilhá-lo.

O primeiro agricultor é o próprio Deus, que generosamente «continua 
a espalhar sementes de bem na humanidade» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante a 
Quaresma, somos chamados a responder ao dom de Deus, acolhendo a sua Palavra 
«viva e eficaz» (Heb 4, 12). A escuta assídua da Palavra de Deus faz maturar uma 
pronta docilidade à sua ação (cf. Tg 1, 19.21), que torna fecunda a nossa vida.




