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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS DA BÍBLIA

O MESSIAS SOFREDOR

Ambientação:
- Enquanto o povo vai chegando, a equipe de
canto canta repetidamente o refrão: "Seja ben-
dito quem chega..." nº 38; uma equipe faz a re-
cepção na porta da Igreja e ajuda o povo a en-
contrar seus lugares. Pode fazer tiras de papel
contendo frases da Liturgia da Palavra de hoje e
entregar aos participantes. Ao mesmo tempo,
acendem-se as velas do altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos a este encontro dominical
com o Senhor. Sua Palavra nos orienta e
conduz.
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e
sempre; ontem, hoje e sempre, aleluia!
(bis)
C. Queremos rezar em comunhão com a
Paróquia Nª Srª das Dores em
Mantenópolis e São Cipriano em Jaguaré
que se encontram em festa. Que o encon-
tro com o Messias anime e conduza o Povo
de Deus nestas Paróquias.
Refrão: Formamos a Igreja viva, que
caminha ao encontro do Senhor. Vi-
vendo em comunidade, nós faremos
este mundo ser melhor.
(Alguém faz memória de situações sociais em
que a Comunidade ajudou a promover a vida e
a dignidade das pessoas. Depois o comentaris-
ta prossegue:)
C. Lembremo-nos das lutas e vitórias das
minorias pobres e excluídas de nossa so-
ciedade. Pelo trabalho solidário da Igreja,
renovemos, nesta celebração, nosso de-
sejo de conhecer, seguir e testemunhar Je-
sus Cristo. Cantemos:



02. CANTO
Deus, nosso Pai protetor... nº 65

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, com oração e louvação
saudemos a Trindade Santa: Em nome do
Pai...
D. A graça de Jesus Cristo, nosso Salva-
dor, o amor do Pai, e a força do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Professar nossa fé no Messias, o Filho
do Deus vivo, é buscar imitá-Lo no dia a
dia. Nossa falta de fé e testemunho nos afas-
tou de Deus e dos irmãos e irmãs. Não fo-
mos capazes de denunciar, como Cristo, as
situações que exploram ou roubam a digni-
dade dos filhos e filhas de Deus. Cantemos:
Canto: Tanta esperança... nº 221
D. Deus, todo-poderoso, rico em miseri-
córdia e fonte de salvação, perdoe os nos-
sos pecados, e nos conduza à glória da vida
eterna. Amém!
D. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!
D. Cristo, tende piedade de nós!
T. Cristo, tende piedade de nós!
D. Senhor, tende piedade de nós!
T. Senhor, tende piedade de nós!

05. HINO DE LOUVOR
D. É verdade que temos desafios. Mas que-
remos louvar a Deus pelas nossas conquis-
tas para uma sociedade mais justa e solidá-
ria.
Glória a Deus na imensidão... nº 237

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, criador de todas as coisas,
volvei para nós o vosso olhar. Quere-
mos sentir a ação do vosso amor. Fazei

que Vos sirvamos de todo o coração. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
A palavra está perto de ti, em tua boca,
em teu coração... nº 710

PRIMEIRA LEITURA: Is 50, 5-9a

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 114 (115)
Refrão: Andarei na presença de Deus,
junto a ele, na terra dos vivos.

SEGUNDA LEITURA: Tg 2, 14-18

L.2 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 8, 27-35

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Cristo é o Senhor!... nº 300

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje a liturgia nos apresenta características
da missão de Jesus: sofrimento, humilhação
e morte. Sem dúvida, este caminho é muito
difícil, menos atraente e seguido por um
número pequeno de discípulos. Mas esse
caminho vem primeiro que a glória prome-
tida por Jesus. Só poderá contemplar o
Cristo glorioso aquele que passar com Ele
pelo caminho da cruz. Diante de todo sofri-
mento, Jesus acolhe, escuta e cumpre tudo
o que o Pai lhe pede.
Jesus interroga seus discípulos: "Quem di-
zem os homens que eu sou?" Tudo o que os
homens afirmavam a respeito de Jesus era



verdade. Mas essa não era toda a verdade.
Jesus era mais do que isso: era a
concretização de tudo o que os profetas
haviam anunciado. Jesus pergunta também
aos seus discípulos: "E vocês, quem dizem
que eu sou?" Então Pedro, responde: "Tu
és o Messias". Diante dessa resposta, para
a Igreja e para o cristão, Jesus não pode
ser somente um grande homem de Deus.
Um profeta. Ele é o Senhor, o Messias es-
perado, nosso Único Deus Salvador.
O discípulo deve segui-lo no caminho da
cruz. O fiel não é só aquele que crê em
Deus. Mas, antes, o que segue Jesus no ca-
minho da Cruz.
A "cruz" tem muitos nomes nos dias de hoje:
lutas contra o comodismo, indiferentismo e
relativismo na sociedade. Lembra a CF
2015, citando a Constituição Apostólica
Gaudium et Spes que "as alegrias e as es-
peranças, as tristezas e as angústias dos
homens de hoje, sobretudo dos pobres e
de todos aqueles que sofrem, são também
as alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos discípulos de Cristo; e não há
realidade alguma verdadeiramente humana
que não encontre eco no seu coração". O
discípulo missionário de Jesus Cristo não
pode se acomodar, ser indiferente e
relativizar tantas situações que assolam nos-
so povo, especialmente os pobres e margi-
nalizados.
A fé no Messias terá mais valor, sentido e
vigor quando agirmos como integradores e
restauradores do gênero humano.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Pedro foi firme ao dizer: "Tu és o Messi-
as". Nossa fé também deve ser firme e atu-
ante. Rezemos o Símbolo de nossa Fé:
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus os nossos pedi-

dos. Respondamos cantando:
Vossa Igreja vos pede ó Pai: Senhor
nossa prece escutai!
L.1 Pela Igreja de Deus, para que se glorie
de Cristo crucificado, força e sabedoria de
Deus, e O siga no caminho do sofrimento
que salva, cantemos.
L.2 Pelos que sofrem no corpo e no espíri-
to, para que abracem a cruz como Cristo.
Que vivam seus sofrimentos como prolon-
gamento de sua paixão, cantemos.
L.1 Pelos perseguidos, oprimidos e explo-
rados, para que a boa nova da salvação de
Cristo e o esforço concreto dos cristãos
apressem sua libertação, cantemos.
L.2 Que os Consagrados e Consagradas,
sejam fiéis seguidores de Cristo na sua mis-
são de promover a vida em todos os seus
aspectos, cantemos.
L.1 A Paz no mundo e na Igreja seja um
desejo e atitude dos cristãos motivados pela
Palavra de Deus, cantemos.
D. Ó Deus atendei as súplicas dos vossos
fiéis que aqui estão reunidos em comunida-
de. Por  Cristo, nosso Senhor.  Amém.

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-
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, assumi-
da 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
movimento eclesial elejam as Santas Mis-
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sões 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
C. Diante do Altar do Senhor, apresente-
mos nosso dízimo e ofertas como símbolo
de nosso compromisso com o Reino de
Deus. Que eles promovam uma sociedade
mais justa e fraterna.
Para que haja... nº 458
(A equipe pode preparar um gesto para este
momento)

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. Jesus sempre se mostrou solícito com
os pequenos e pobres. Mostrou e viveu
como o Messias esperado pelo povo de
Israel deveria manifestar Deus. Não fez
nada que ferisse a sociedade. Antes, bus-
cou sempre a promoção da vida em todos
os seus aspectos.
D. Nós Vos damos graças, Senhor nosso
Deus, por Jesus. Sua vida e missão nos
deu vida nova. Também Vos damos gra-
ças pelo envio do Espírito Santo. Ele nos
impulsiona a viver como discípulos missio-
nários, anunciando o Reino de vida e li-
berdade.
Cantemos: Bendito seja o Senhor, Deus
de Israel... nº 1.083

13. PAI NOSSO
D. Irmãos e irmãs, concluamos nossa lou-
vação com a prece que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
A Equipe prepara o momento e o canto.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fazei que proclamando a fé
em Vosso Filho Jesus Cristo, possamos
aumentar em nós a cada dia as obras da
Vossa Salvação. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal
da cruz, o dirigente diz:) O Senhor nos
abençoe, nos livre de todo o mal e nos con-
duza à vida eterna.
T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

(obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para o
crucifixo com toda a equipe reunida: "Bendiga-
mos ao Senhor", todos: "Demos graças a Deus")

18. CANTO
Senhora de todos os caminhos... nº 1.029

Leituras para a Semana
2ª Nm 21, 4b-9 ou Fl 2, 6-11 / Sl 77(78) / Jo 3, 13-17
3ª Hb 5, 7-9 / Sl 30(31) / Jo 19, 25-27 ou Lc 2, 33-35
4ª 1Tm 3, 14-16 / Sl 110(111) / Lc 7, 31-35
5ª 1Tm 4, 12-16 / Sl 110(111) / Lc 7, 36-50
6ª 1Tm 6, 2c-12 / Sl 48(49) / Lc 8,1-3
Sáb.: 1Tm 6, 13-16 / Sl 99(100) / Lc 8, 4-15


