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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA
MÊS DIOCESANO DO DÍZIMO

SANTAS MISSÕES POPULARES

A FORÇA DE DEUS SE MANIFESTA NA FRAQUEZA

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos à celebra-
ção semanal da Páscoa do Senhor! Hoje
somos convidados a acolher Jesus. Ele é o
carpinteiro, o filho de Maria. É também o
Messias, o Filho de Deus, que veio nos sal-
var.
Refrão: Jesus, Caminho, Verdade, é a

Luz que ilumina e nossos passos con-
duz (2x).
C. Que esta celebração nos leve, cada vez
mais, a viver a vida do Reino de Deus. Vida
plena trazida por Jesus Cristo. Cantemos.

02. CANTO
Vimos o Senhor... n°107

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Acolhamos o chamado de Deus. Pelo
dízimo, nos convida a sermos profetas da
solidariedade. Saudemos a Trindade San-
ta em seu amor: 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 Es-
pírito Santo, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos perdão a Deus pelo egoísmo
e apego aos bens materiais. Eles nos im-
pedem de anunciar o Evangelho e de viver



a partilha e a solidariedade com nossos ir-
mãos e irmãs.
Em cada caminho... n° 199
D. Deus todo-poderoso no amor e rico em
misericórdia, tenha compaixão de nós. Per-
doe os nossos pecados e nos conduza  à
vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos nosso Deus. Ele é comu-
nhão de amor e nos convida a viver como
seus filhos e filhas. Cantemos:
 Glória a Deus Trindade... nº 242.

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, pelo mistério da cruz e res-
surreição do Vosso Filho, destruístes a
morte e fizestes uma nova criação. Dai-
nos a alegria de sermos vossas teste-
munhas. Concedei-nos a graça de viver
e trabalhar pelo Vosso Reino. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A vida em comunidade é fundamentada
na Palavra de Deus. Ela nos convoca a ser
profetas. Compromete-nos com a transfor-
mação da sociedade, testemunhando Jesus
Cristo.

PRIMEIRA LEITURA: Ez 2, 2-5

L.1 Leitura da Profecia de Ezequiel.

SALMO RESPONSORIAL: 122(123)
Refrão: Os nossos olhos estão fitos no
Senhor: tende piedade, ó Senhor, tende
piedade!

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 12, 7-10

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

EVANGELHO: Mc 6, 1-6

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
O Espírito do Senhor, sobre mim fez a sua
unção; enviou-me aos empobrecidos a fa-
zer feliz proclamação.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A mentalidade do povo judeu no tempo de
Jesus e de seus antepassados, era a de que
Deus é um rei forte e poderoso. Que retri-
bui com bênçãos aos que lhe são fiéis e en-
via desgraças aos que transgridem seus man-
damentos.
O povo pensava que o Messias libertador
seria semelhante a esse Deus. Viria estabe-
lecer os fundamentos de um mundo novo.
sendo um guerreiro forte e valente como
Davi. E um rei sábio como Salomão. Não
um humilde artesão.
Não admitiram que Deus pode se manifes-
tar nas coisas simples e pequenas da vida.
Que Ele se sirva de pessoas, frágeis e limi-
tadas para seus porta-vozes.
Na primeira leitura vemos Deus agir por
meio do profeta Ezequiel. Quem é o profe-
ta? Aquele que Deus espera somente uma
coisa: que transmita a sua Palavra.
Pelo Batismo cada cristão é chamado a ser
profeta. Deve anunciar o Evangelho com as
palavras e com a vida.
Há pessoas que se envolvem generosamen-
te na pregação do Evangelho. Dedicam tem-
po, energia, colaboração financeira para a
própria comunidade. Mas, por causa de in-
vejas, ciúmes, incompatibilidade de gênio e
de ideias, são alvo de críticas injustas. Às
vezes são até perseguidos pelos irmãos na



fé. Este é um espinho muito doloroso, e Deus
não o arranca. Ele não elimina milagrosa-
mente as divergências, mas comunica a for-
ça para superá-las. Ele não isenta o profeta
de sua fraqueza humana (doenças, cansa-
ço, deficiências). Ele quer que, pela fraqueza
do homem, se manifeste seu poder.
São Paulo teve que superar tantas contrari-
edades! Foi obrigado a aceitar as limitações
de sua situação física e espiritual. Por que
queremos um tratamento diferente e privi-
legiado?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos nossa fé no Deus que se nos
revelou plenamente na pessoa de Jesus.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Confiantes na bondade de Deus que se
apresenta em nossa pequenez, apresente-
mos os nossos pedidos.
Todos: Ouvi, Senhor, nossa oração.
L.1 Que a Igreja exerça a missão profética
de anunciar ao mundo a vontade de Deus.
Que denuncie tudo o que não corresponde
a seus Mandamentos, rezemos ao Senhor!
L.2 Que sejamos fiéis à vocação que rece-
bemos no Batismo, com palavras e ações,
rezemos ao Senhor!
L.1 Que nunca desanimemos diante das
dificuldades da vida de comunidade. Que
possamos superá-las com a graça de Deus,
rezemos ao Senhor!
L.2 Que as Irmãzinhãs da Imaculada Con-
ceição e os devotos de Santa Paulina sigam
seu exemplo de fé e disponibilidade, reze-
mos.
Preces espontâneas...
D. Pai Santo, ensinai-nos a acreditar no
dom da graça do Vosso Filho. Por Vossa
Palavra, tornai-nos fortes. Manifestai em nós

o Vosso poder. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios: "Tudo pertence a vocês: o mun-
do, a vida, a morte, as coisas presentes e
as futuras. Tudo é de vocês; mas vocês
são de Cristo e Cristo é de Deus"
L.1 Tudo pertence a Deus. Usamos os bens
que Dele recebemos. Encontramos Nele
nossa origem e o nosso fim. O dízimo é si-
nal de que reconhecemos Seu senhorio so-
bre tudo e todos. Contribuindo, afirmamos
que tudo o que temos é, na verdade, Dele.
Assim colocamos Nele a nossa confiança.
O dízimo nos ensina a professar a fé num
único Deus. E usar os bens passageiros
como caminhos para Ele.
Todos: Senhor, / coloco em Vossas mãos
todo o meu ser. / Tudo o que sou e tenho
é Vosso. / Confio na Vossa misericórdia
/ e agradeço a Vossa presença amorosa
em minha vida. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Deus nos deu muitas coisas boas. A
melhor foi a vida. Ela não pode ser usada
de qualquer forma. O dízimo é reconheci-
mento de tudo de bom que o Senhor nos
dá.
Ofertar nossa vida queremos... nº 451
(Só a primeira e segunda estrofes).

13. PAI NOSSO
D. Elevemos ao Pai do céu a nossa ora-
ção, rezando como Jesus nos ensinou:
Pai nosso ...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Neste Ano do Paz busquemos vivê-la
na simplicidade dos gestos de cada dia.
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Leituras para a Semana

2ª Gn 28, 10-22a / Sl 90(91) / Mt 9, 18-26
3ª Gn 32, 23-33 / Sl 16(17) / Mt 9, 32-38
4ª Gn 41, 55-57; 42, 5-7a.17-24a / Sl 32(33)

Mt 10, 1-7
5ª gn 44, 18-21.23b-29; 45, 1-5 / Sl 104(105)

Mt 10, 7-15
6ª Gn 46, 1-7.28-30 / Sl 36(37) / Mt 10, 16-23
Sáb.: Gn 49, 29-32; 50, 15-26a / Sl 104(105)

Mt 10, 24-33

Saudemos uns aos outros.
Paz, paz, paz eu te desejo a paz... nº 554

15. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, dai-nos a cora-
gem dos profetas, o vigor dos primei-
ros cristãos e a capacidade para parti-
lhar e a alegria de trabalhar em favor
de Vosso Reino. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém!

16. ORAÇÃO DAS SMP
D. Senhor que dissestes aos vossos discí-
pulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nos-
sa Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
L.1 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.
L.2 Que esta ação evangelizadora, assu-
mida com alegria e entusiasmo, seja o com-
promisso maior do Bispo, dos presbíteros,
dos diáconos e seminaristas, das religiosas
e de cada cristão. Que cada pastoral e mo-
vimento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
D. Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apóstolo e todos os nossos san-
tos padroeiros nos ajudem a ser verdadei-
ros Discípulos Missionários de Jesus Cris-
to, para que nosso povo tenha vida.
Amém!

17. AVISOS
D. Domingo que vem é o Dia Diocesano do
Dízimo. Preparar bem a celebração. Trazer
salgados, doces e sucos para confraterniza-
ção.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
Todos.: Ele está no meio de nós!
D. O Deus de bondade que hoje nos ensi-
nou a simplicidade de coração nos abençoe:
Em nome do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.
D. Confiantes em Jesus, verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, vamos na paz do seu Es-
pírito.
Todos: Graças a Deus!

19. CANTO
O amor de Deus me escolheu... n° 750


