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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

CF: "Eu vim para servir"

"O REINO DE DEUS ESTÁ PRÓXIMO.
CONVERTEI-VOS E CREDE NO EVANGELHO"

Atenção: no tempo da Quaresma não se canta o
hino do Glória e nem o Aleluia. Também se de-
vem evitar palmas. A igreja não deve ser orna-
mentada.

01. MOTIVAÇÃO
C. Neste tempo quaresmal celebramos nos-
sa ida ao deserto com Jesus. Hoje celebra-
mos com os animados pela fé, que buscam
e alcançam em Deus a sua libertação. A vi-
tória de Jesus sobre as tentações nos inspi-

ram a lutar contra as forças do mal. Uni-
dos, em comunidade, cantemos.

02. CANTO
Senhor, eis aqui o teu povo... nº. 172

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o
amor de Jesus Cristo, e a comunhão do
Espírito Santo, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos a conversão do nosso cora-
ção para participarmos dignamente desta
celebração.
(Escrever em pedaços de papel nomes de algu-
mas tentações que perseguem a vida do cris-
tão: dinheiro, fama, vícios, drogas, corrupção,
poder, vingança, etc. Durante o canto entrar
com estes papéis e em seguida queimá-los em
um recipiente preparado à frente. Logo após,
retirar o recipiente para fora da igreja).
Perdão, Senhor... nº 207



D. Deus, nosso Pai, tende compaixão de
nós. Perdoai nossos pecados. Dai-nos a gra-
ça de vencer o mal que nos afasta de Vós e
nos conduzais à vida eterna. Amém!

05. ORAÇÃO
D. Concedei-nos ó Deus onipotente,
que, nesta Quaresma, possamos pro-
gredir no conhecimento de Jesus Cris-
to. Que correspondamos a seu amor por
uma vida santa. Por nosso Senhor Je-
sus Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

06. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é caminho para a nos-
sa conversão. Ela nos ajuda a vencer as ten-
tações. Com atenção, escutemos.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 9, 8-15

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 24(25)
Refrão: Verdade e amor são os cami-
nhos do Senhor.

SEGUNDA LEITURA: 1Pd 3, 18-22

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Pedro.

EVANGELHO: Mc 1, 12-15

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Louvor e glória a Ti, Senhor... n° 370 (es-
trofe do 1° Domingo)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

07. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje, a liturgia garante que Deus quer des-

truir o mundo velho. Acabar com o egoís-
mo e o pecado. Ele nos oferece um mundo
novo, de vida plena, e felicidade sem fim.
A primeira leitura fala do dilúvio. Claro, não
foi castigo. Seu sentido é a esperança. Ele
fez aliança com Noé e com toda a humani-
dade. Foi gratuita e incondicional. Aí Deus
se revelou como amigo do homem. Ele o
ama e o abraça. Assim somos convidados
a nos transformar, renascendo para uma vida
nova em Deus.
Na segunda leitura, Paulo diz que Cristo deu
a salvação também aos injustos. Nós cris-
tãos devemos imitá-lo. O Batismo nos com-
prometeu com Cristo.. Nascemos para uma
vida nova.
O Evangelho relata a "tentação do deser-
to". Mas Jesus escolheu a fidelidade ao Pai.
Podia escolher outro caminho. Mas não o
fez. Nós, seus discípulos, somos confron-
tados com as mesmas opções.
Mas, nossa vida deve ser de amor e servi-
ço ao irmão. Jesus assim o fez. E começou
a construir a harmonia, justiça, reconcilia-
ção e paz. Isso Jesus chamava de Reino de
Deus.
Aderindo a este projeto, comprometemo-
nos a seguir a Jesus. Temos de renunciar ao
egoísmo e comodismo. Deus será o centro
de nossa vida. É preciso modificar nossa
mentalidade, atitudes e a forma de ver a
Deus e aos irmãos. É necessário conver-
ter-nos. Deus será o centro de nossa vida.O
Reino de Deus exige acreditar no Evange-
lho e praticá-lo. Cristo propôs uma vida de
amor, serviço, humildade e perdão.
Só é discípulo quem escuta este chamado e
o pratica. Todos são chamados, aceitar ou
não, depende de cada um.
E nós, vamos aceitar? Comecemos por pra-
ticar o perdão. Sabemos perdoar? Quere-
mos aprender a fazê-lo?



08. PROFISSÃO DE FÉ
D. Creio em Deus Pai...

09. PRECES DA COMUNIDADE
D. Com fé, elevemos a Deus nossas pre-
ces. Ele é quem nos pode livrar de todas as
tentações que nos afligem.
L.1 Da tentação da abundância conseguida
sem esforço...
Todos: Livrai-nos, Senhor!
L.2 Da tentação do poder que oprime...
L.1 Da tentação da riqueza conseguida atra-
vés da exploração e miséria...
L.2 Da tentação do sucesso conseguido pela
manipulação e engano...
L.1 Da tentação de colocar Deus a serviço
do próprio capricho e da vaidade pesso-
al...
L.2 Da tentação de não reconhecer as ma-
ravilhas da ação de Deus em nossa vida...
L.1 Da tentação de todos os vícios e de-
pendências, que afetam especialmente a
nossa juventude...
D. Ouvi, Senhor, as preces do Vosso povo.
Que caminhemos confiantes rumo às ale-
grias pascais. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

10. MOTIVAÇÃO PARA A CAMPA-
NHA  DA SOLIDARIEDADE
D. O Objetivo geral da Campanha da
Fraternidade é "Aprofundar, à luz do Evan-
gelho, o diálogo e a colaboração entre a
Igreja e a sociedade". Isto foi proposto pelo
Concílio Ecumênico Vaticano II, como ser-
viço ao povo brasileiro, para a edificação
do Reino de Deus.
L. O Papa Francisco exortou todos os cris-
tãos a não serem pessimistas diante das di-
ficuldades presentes. E não resistir e isolar-
se. Chamou-nos a unir forças com os de
boa vontade para sermos construtores do

desenvolvimento humano integral.
Refrão: Vamos irmãos lutar por este
mundo novo, com fé no Deus que ama,
nos salva e nos liberta (2x).
C. Que a nossa vida seja uma permanente
conversão. Que nos prepare para a festa
da Páscoa do Senhor, como passagem in-
terior para uma vida nova.
D. Aclamemos no Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor, a Jesus Cristo, Deus
feito homem. Ele deu a vida para nos sal-
var. Sejamos solidários, partilhando nossos
bens. Eles contribuirão para os fundos de
solidariedade diocesano e nacional. Reze-
mos a Oração da Campanha:
Todos: Ó Pai,  Alegria e esperança de
Vosso povo, Vós conduzis a Igreja,
servidora da vida, nos caminhos da his-
tória.
A exemplo de Jesus Cristo e ouvindo
sua Palavra que chama à conversão,
seja Vossa Igreja testemunha viva da
fraternidade e de liberdade, de justiça
e de paz.
Enviai o vosso Espírito da Verdade para
que a sociedade se abra à aurora de um
mundo justo e solidário, sinal do Reino
que há de vir. Por Cristo, Senhor nosso.
Amém!

10. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Trazendo nosso dízimo e ofertas ao al-
tar, apresentemos os frutos da nossa grati-
dão ao Senhor Deus por toda a sua ação
libertadora em nossa história.
Bendito és Tu... n° 490

11. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança, a ora-
ção dos filhos e filhas de Deus.
Pai nosso....
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12. ABRAÇO DA PAZ
D. Abramos o nosso coração ao nosso ir-
mão e irmã dando-lhe o abraço da paz.
(Na Quaresma todos se saúdam em silêncio, sem
canto, evitando as palmas)

13. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que nos alimentastes com
o Pão da Vossa Palavra, dai-nos dese-
jar o Cristo e viver conforme os Vos-
sos mandamentos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

14. ORAÇÃO DAS SMP
Todos: Senhor que dissestes aos Vossos
discípulos, "ide pelo mundo inteiro e
anunciai o Evangelho a toda criatura",
concedei à nossa Igreja diocesana a graça
de realizar este santo mandato.
Vós que destes aos Vossos Apóstolos o
Espírito Santo, enviai sobre todas as for-
ças vivas da Igreja Diocesana os dons des-
te mesmo Espírito, a fim de que, com ale-
gria, empenho e sabedoria se engajem nas
Santas Missões Populares.
Que esta ação evangelizadora, assumida
com alegria e entusiasmo, seja o compro-
misso maior do Bispo, dos presbíteros, dos
diáconos e seminaristas, das religiosas e de
cada cristão. Que cada pastoral e movi-
mento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus, o
grande Apóstolo e todos os nossos santos
padroeiros nos ajudem a ser verdadeiros
Discípulos Missionários de Jesus Cristo,
para que nosso povo tenha vida. Amém!

Leituras para a Semana

2ª Lv 19, 1-2.11-18 / Sl 18B(19B) / Mt 25, 31-46
3ª Is 55, 10-11 / Sl 33(34) / Mt 6, 7-15
4ª Jn 3, 1-10 / Sl 50(51) / Lc 11, 29-32
5ª Est 4, 17 / Sl 137(138) / Mt 7, 7-12
6ª Ez 18, 21-28 / Sl 129(130) / Mt 5, 20-26
Sáb.: Dt 26, 16-19 / Sl 118(119) / Mt 5, 43-48

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor todo poderoso nos livre das
tentações e nos faça fiéis à Vossa Palavra. A
bênção de Deus todo-poderoso: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
Todos: Amém
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe
Todos: Graças a Deus.

17. CANTO
Hino da CF 2015


