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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS DA BÍBLIA

"AOS SURDOS FAZ OUVIR E AOS MUDOS FALAR"

Obs.: colocar em destaque a Bíblia em um lugar
bem arrumado, próximo à entrada da igreja. Dei-
xar durante todo o mês.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos irmãos e irmãs! Reunimo-
nos nesta Páscoa semanal para dar graças a
Deus por mais uma semana de trabalho e
vida que Ele nos concedeu. Agradeçamos

por tudo de bom que Ele nos fez. Peça-
mos força para continuarmos fiéis aos seus
mandamentos.
C. Iniciamos o Mês da Bíblia. Eis o tempo
favorável para aprofundarmos a importân-
cia de ser discípulos missionários à luz da
Palavra de Deus. Deixemos essa Palavra
falar ao nosso coração. Iniciemos, cantan-
do.

02. CANTO
A Bíblia é a Palavra de Deus ... nº 253

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Reunimo-nos para revigorarmos nossa
fé e caminhada de comunidade. Deixemo-
nos iluminar pela Palavra de Deus. Saude-
mos a Trindade Santa, cantando: Em
nome do Pai, do Filho também, em
nome do Espírito Santo. Amém (Bis)
- O Pai nos acolha no seu grande amor, e
aceite o carinho do nosso louvor.
- O Pai nos acolha no Filho Jesus, nos dê
sua graça, nos dê sua luz.
- O Pai nos acolha no Espírito Santo, nos
guarde e proteja na paz do seu manto.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Não existe neste mundo, melhor e mai-
or remédio do que o perdão. Quem per-
doa, elimina a mágoa, o ressentimento, a
raiva e o ódio. Ainda se previne contra mui-
tas doenças causadas ou agravadas por esse
sentimento negativo. Vida com perdão é
mais saudável. Além disso, a prática do
perdão nos credencia ao perdão de Deus.
Porque "se perdoar aos homens as suas
ofensas, também Vosso Pai celeste vos per-
doará".
D. Supliquemos ao Pai de Misericórdia que
nos dê o seu perdão, e digamos:
Todos: Perdoai-nos Senhor.
1- Do hábito de falar da vida alheia...
2- Por negarmos o perdão ...
3- Pelos falsos julgamentos ...
4- Pela surdez diante dos vossos apelos ...
5- Por todo tipo de discriminação aos nos-
sos irmãos e irmãs...
6- Pela falta de testemunho da nossa fé ...
7- Pelos nossos preconceitos...
Outros pedidos.
D. Pai de bondade, ajudai-nos a ser um
povo reconciliado pelo amor e perdão. As-
sim nos conduzais à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus Trindade... nº 242

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus! Sempre manifestais o vos-
so amor em todos os momentos de nos-
sa vida. Olhai para nós que nos reuni-
mos para invocar o vosso santo Nome.
Fazei que sejamos discípulos-missioná-
rios do vosso Filho Jesus. Estejamos
sempre abertos aos vossos
ensinamentos e disponíveis a testemu-
nhar o vosso Reino. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
(Entrar com o Lecionário e duas velas ao lado.
As velas continuam ao lado do ambão durante a
proclamação da Palavra).
Cantemos alegres, vibrantes... n° 265

PRIMEIRA LEITURA: Is 35, 4-7a

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL -  145(146)
Refrão: Bendize, ó minha alma ao Se-
nhor. Bendirei ao Senhor toda a vida!

SEGUNDA LEITURA: Tg 2, 1-5

L.1 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 7, 31-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Graças eu te dou... nº 316

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O povo de Deus convive com tantos pro-
blemas! Corrupção política, desemprego,
acumulação dos bens nas mãos de alguns,
violência, drogas, doenças, conflitos famili-
ares. Como manter a esperança e sair des-
sa situação? O profeta Isaías ensina: cora-
gem! Não temais! O Vosso Deus vem para
vos salvar! E anuncia mudanças extraordi-
nárias: cegos verão, surdos ouvirão, os co-
xos andarão. Estamos desanimados? Ve-
mos as saídas para os problemas? Não ou-
vimos? Qual o próximo "passo" a dar?
Estamos mudos? Isaías nos convida para
refletir. Como cumpriremos nossa missão?
As palavras de conforto do profeta consti-
tuem para as nossas comunidades cristãs



um convite para uma reflexão séria. Devem
questionar-se se estão cumprindo, de fato,
a própria missão: de transmitir a todas as
pessoas desanimadas e sem esperança uma
mensagem de ânimo e consolo. Não pode-
mos ser homens e mulheres do medo, mas
homens e mulheres de esperança.
São Tiago diz que temos que ser sinal de
uma nova sociedade. "Porventura não
escolheu Deus os pobres deste mundo
para que fossem ricos na fé e herdeiros
do Reino prometido por Deus aos que o
amam?" As pessoas rejeitadas na socie-
dade, na comunidade devem ter um lugar
especial. Nossos critérios devem ser dife-
rentes dos que a sociedade usa.
No Evangelho de hoje, o surdo-mudo re-
presenta todos nós com ouvidos fechados
à Palavra de Deus. Paulo ensina que não
alcançamos a fé pelas visões ou mensagem
dos anjos. Mas através da escuta da Pala-
vra de Deus. Portanto, o "surdo-mudo", é
aquele que nunca ouviu a Palavra. Será que
ninguém lhe transmitiu? Ou não deixou
penetrar em seu coração? É aquele de lín-
gua presa, incapaz de anunciar o Evange-
lho? Defender a justiça? Denunciar as
opressões? Promover a vida e os valores
cristãos? Quem é "surdo espiritual" e não
adere à fé, não pode celebrar a salvação.
Não fez ainda a experiência da mesma. O
trecho do Evangelho de hoje garante que a
Palavra de Deus cura qualquer forma de sur-
dez e mudez. As nossas comunidades es-
tão convocadas para repetir, em nome de
Cristo, o milagre de abrir os ouvidos, a boca
e o coração de todos. Uma comunidade
missionária não espera as pessoas afasta-
das virem à igreja. Ela vai ao encontro das
famílias e dos desmotivados. Uma comuni-
dade em estado permanente de missão.
Deve ser uma Igreja em saída, como nos
lembra o papa Francisco.

09. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Senhor que abre os ouvidos e os
corações, peçamos:
Todos: Senhor, fazei novas todas as coi-
sas.
L.1 Que a Palavra de Deus, neste mês da
Bíblia, seja o centro de nossas decisões e
projetos, rezemos ao Senhor.
L.2 Amanhã acontecerá em todo o país o
21° Grito dos Excluídos. Peçamos ao Se-
nhor, nosso Deus, dar-nos a força neces-
sária. Que não desanimemos na luta por
verdadeiras políticas de inclusão que vão
além de reformas e políticas assistencialistas,
rezemos ao Senhor.
L.1 No próximo dia 12, fazem 26 anos que
Valdício Barbosa dos Santos - o Léo -
morreu lutando pelos direitos dos trabalha-
dores, em Pedro Canário. Que sua luta por
respeito, dignidade e justiça nos dê consci-
ência de nossa missão, rezemos ao Senhor.
L.2 Pela Arquidiocese de Vitória, que no
próximo dia 8 celebra a festa de sua pa-
droeira, Nossa Senhora da Vitória, reze-
mos ao Senhor.
(Outros pedidos)
D. Senhor Jesus Cristo, dai coragem aos
desanimados. Escutai as nossas orações.
Dignai-Vos atendê-las, segundo o vosso
coração. Vós que sois Deus com o Pai na
unidade do Espírito Santo.

Oração das Santas Missões Populares
L.1 Senhor que dissestes aos vossos discí-
pulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
L.2 Vós que destes aos vossos Apóstolos
o Espírito Santo, enviai sobre todas as for-
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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.1 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.
L.2 Que Maria, Mãe da Igreja, São
Mateus, o grande Apóstolo e todos os nos-
sos santos padroeiros nos ajudem a ser ver-
dadeiros Discípulos Missionários de Jesus
Cristo, para que nosso povo tenha vida.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Todos são chamados a contribuir com
o dízimo. Ele confirma nossa presença ati-
va na comunidade: "podem contar comi-
go!". Enquanto partilhamos nossas ofertas,
cantemos.
Canto: Sobre a minha Santa Bíblia... n°
468

12. PAI NOSSO
D. Numa das súplicas do Pai Nosso dize-
mos: "seja feita a vossa vontade assim
na terra como no céu". Rezemos, abrin-
do os ouvidos e o coração à Palavra de
Deus para superar todo desânimo: Pai
nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. "A terra árida se transformará em
lago, e a região sedenta, em fontes de

Leituras para a Semana
2ª 1Cor 5, 1-8 / Sl 5 / Lc 6, 6-11
3ª 1Cor 6, 1-11 / Sl 149 / Lc 6, 12-19
4ª 1Cor 7, 25-31 / Sl 44(45) / Lc 6, 20-26
5ª 1Cor 8, 1b-7.11-13 / Sl 138(139) / Lc 6, 27-38
6ª Nm 21, 4b-9 ou Fl 2, 6-11  Sl 77(78) / Jo 3, 13-17
Sáb.: Hb 5, 7-9 / Sl 30(31) / Lc 2, 33-35

água". Esta imagem do profeta Isaías nos
inspire a ser uma comunidade de paz, alegre
e harmoniosa. Saudemo-nos em Cristo Je-
sus.
Canto à escolha

14. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, nós Vos bendi-
zemos porque nos tirastes da solidão e
nos alegrastes pela doação de Jesus
Cristo, Vosso filho. Não nos abandoneis
em nossa lida de cada dia e ajudai-nos a
encontrar as razões da nossa esperan-
ça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. Que Deus nos abençoe e nos guarde!
Amém!
Que o Senhor nos mostre a sua face e se
compadeça de nós! Amém!
Que o Senhor faça de nós instrumentos da
vida! Amém!
Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai e
Filho e Espírito Santo. Amém!
Vamos em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe! Graças a Deus!

17. CANTO
O Evangelho nos ensina... nº 751


