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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

QUERER O QUE DEUS QUER

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, sejam bem vindos a este
encontro de fé. Domingo é o Dia do Se-
nhor. Nele fazemos a experiência pessoal de
encontro com o Ressuscitado.
Refrão: Bem contentes viemos, Senhor,
pra cantar jubiloso louvor. Nossa vida
está cheia de graça, a mostrar tua amá-

vel presença.
C. "Quem são minha mãe e meus irmãos?"
Responde Jesus: "Quem fizer a vontade de
Deus esse é meu irmão, minha irmã e mi-
nha mãe". Há entre nós e Jesus um vínculo
muito mais estreito, uma comunhão muito
mais íntima do que os laços da carne e do
sangue. Cantemos.

02. CANTO
Vimos te louvar em tua casa... n° 108

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Felizes e cheios de esperança, saude-
mos a Trindade Santa que nos acolhe em
seu amor-comunhão: Em nome do Pai e
do Filho  e do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança que nos enche
com toda sorte e benção dos céus em Cris-
to, pela força do Espírito Santo, esteja
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconhecemos as nossas fragilidades



e indisposições em fazer a vontade de Deus
em nossa vida. Há fechamento e egoísmo
no nosso coração, supliquemos a misericór-
dia do Pai.
D. Senhor, que sois a plenitude da verdade
e da graça, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que Vos tornastes pobre para nos
enriquecer, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que viestes para fazer de nós a
Vossa família santa, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus. Demos-lhe graças
por nossas comunidades que se esforçam
para fazer parte da família Dele. Cantemos.
Glória a Deus nas alturas, na terra... n°
238

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei
ao nosso apelo. Fazei-nos, por Vossa
inspiração, pensar o que é certo e
realizá-lo com Vossa ajuda. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Gn 3, 9-15

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 129(130)
Refrão: No Senhor toda graça e reden-
ção!

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 4, 13 – 5, 1

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 3, 20-35

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia. Aleluia. Aleluia.
O príncipe deste mundo agora será expul-
so; e eu, da terra levantado, atrairei todos a
mim mesmo.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Vivendo na vontade de Deus, pela fé e pelo
amor, geramos Cristo em nós e nos outros.
Querer o que Deus quer: "É no fazer a von-
tade de Deus que se encontra a santidade
mais perfeita, e também a mais perfeita feli-
cidade". São Basílio declara que o segredo
da felicidade está em fazer a vontade de
Deus. São Paulo, logo após a conversão,
abraçou plenamente esta vontade: "Senhor,
que quereis que eu faça?" (At 22, 10). Mas,
tenhamos cuidado, porque muitas vezes o
amor próprio leva-nos a considerar vonta-
de de Deus aquilo que não o é.
Há muitas coisas que se fazem com a ilusão
de serem a vontade de Deus. Isso aconte-
ce diante de uma contaminação que é obra
do amor-próprio. Andemos de olhos fixos
no Senhor! O nosso horizonte deve ser ape-
nas Deus! Não nos preocupemos com o
êxito das obras. Deus haverá de nos pre-
miar segundo o esforço que fizemos.
Eis então a importância de uma boa ponta-
ria! Se lhe entregarmos o princípio duma
obra, Ele logo ajudará no restante. O que
tem feito santos, e nos fará também, será a
boa vontade. Não colocarmos reservas
quanto ao serviço de Deus.



Há uma coisa que muito nos consola: sem-
pre fazer o que Deus quer de nós. Sentir-
nos-emos  felizes por nunca termos nos des-
viado.
É preciso que estejamos sempre onde o
amor de Deus nos quer. Assim alcançare-
mos a felicidade prometida.
Nossa vida tem correspondido à vontade
de Deus?

09. PROFISSÃO DE FÉ.
D. Professemos a nossa fé no Deus da vida
e renovemos nosso compromisso de
evangelizar o mundo com o nosso testemu-
nho fiel a autêntico, numa vida santa.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Oremos a Deus Pai que quer salvar a
todos. Peçamos-Lhe que saibamos resistir
ao que nos desvia do seu amor.
Todos: Lembrai-Vos, Senhor, do Vosso
povo.
L.1 Que os fiéis de nossa Diocese acredi-
tem em Jesus ressuscitado e falem Dele com
a coragem de São Paulo, rezemos.
L.2 Que Deus multiplique os frutos da ter-
ra, dê aos mais pobres o pão de cada dia, e
a todos ensine a ser discípulos de seu Filho,
rezemos.
L.1 Que procuremos fazer a vontade do
Pai e sejamos reconhecidos como irmãos e
irmãs de Jesus, rezemos.
L.2 Que os participantes da Escola
Diocesana de Fé e Política alimentem sua
espiritualidade do seguimento de Jesus na
sociedade, rezemos.
L.1 Pelos fiéis de Ponto Belo e Vinhático
que neste final de semana celebram os Sa-
grados Corações de Jesus e de Maria, re-
zemos.
D. Senhor, dai-nos a audácia de ser san-

tos. Que proclamemos que só em Vós está
a misericórdia e a redenção. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Neste momento entram a imagem ou gravura
dos Sagrados corações de Jesus e Maria. Colo-
cadas em destaque)
C. Neste dia festivo, ofereçamos no altar
do Senhor as primícias do nosso trabalho.
É nossa gratidão por tantas graças recebi-
das. Nossa oferta e nosso Dízimo, ofereci-
dos de coração sincero, são um perfeito sa-
crifício de louvor. Como incenso, sobem à
presença de Deus, nosso Pai. Cantemos.
Quem se propõe... n° 462

12. PAI NOSSO
D. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos ado-
tivos de Deus Pai. Participamos da sorte
dos herdeiros da promessa. Confiantes na
paternidade Dele,  ousamos rezar:
Pai nosso....

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Estamos no Ano da Paz. São Francisco
é um exemplo de paz. Cantando seu hino,
peçamos este dom de Deus.
Senhor, fazei-me instrumento... n° 560

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que curais nossos males, agi
em nós por Vossa graça. Libertai-nos
das más inclinações e oriente para o
bem a nossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.

15. CONSAGRAÇÃO AO
IMACULADO CORAÇÃO DE MA-
RIA
D. Ó Maria Santíssima, mãe de Deus e nos-
sa mãe, agraciada do Pai, plena de beleza e
virtudes.
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Leituras para a Semana

2ª 2Cor 1, 1-7 / Sl 33(34) / Mt 5, 1-12
3ª 2Cor 1, 18-22 / Sl 118(119) / Mt 5, 13-16
4ª 2Cor 3, 4-11 / Sl 98(99) / Mt 5, 17-19
5ª At 11, 21b-26; 13, 1-3 / Sl 97(98) / Mt 10, 7-13
6ª Os 11, 1.3-4.8c-9 / (Sl)Is 12, 3-6 / Jo 19, 31-37
Sáb.: Is 61, 9-11 / (Sl)1Sm 2, 1.4-8 / Lc 2, 41-51

Confiante em vossa maternal bondade e
cheio do desejo de crescer como Discípu-
lo de Cristo Senhor, venho ofertar-me in-
teiramente ao vosso Imaculado Coração,
fonte inesgotável do mais puro amor.
Consagro-vos, ó Senhora, todo meu en-
tendimento, todo meu coração, toda mi-
nha vida, minha saúde, família, amigos e
emprego. Dissipai, Senhora, por vossa
Imaculada Conceição, toda maldade, ego-
ísmo, fechamento do meu coração, para
que sempre vos ofereça o amor que
mereceis.
Concedei-me, virgem prudentíssima, a gra-
ça de que necessito, para que jamais, víti-
ma de minhas fraquezas, seja afastado da
presença de Jesus Cristo, vosso amado
Filho. A quem por vossas preces e méritos
me confio. Acolhei-me e defendei-me,
doce e amável coração, agora e na hora
da morte. Amém.
D. Imaculado Coração de Maria.
Todos: Sede o nosso refúgio. Amém.
                 .
16. AVISOS
D. Sábado, dia 13, a paróquia de Santo
Antônio celebra seu padroeiro. Durante a
semana, rezemos pelos Missionários
Combonianos e seus paroquianos.
- No dia 12, Solenidade do Sagrado Co-
ração de Jesus, o clero da diocese se reu-
nirá em oração. Será em Vinhático. É o
Dia Mundial de Oração pela Santificação
do Clero. Rezemos também em nossas fa-
mílias.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Dê-
nos saúde, alegria e paz. Conserve-nos em
seu amor e na sua vontade: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Vamos em paz... n° 766


