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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS DA BÍBLIA

QUEM QUISER SER O MAIOR SEJA O SERVO DE TODOS

Colocar em destaque o quadro do glorioso São
Mateus.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, celebramos com grande
júbilo este nosso encontro pascal. Cristo está
no meio de nós. Ele nos ensina com o seu
exemplo a estarmos a serviço de nossos ir-

mãos.
C. Rezemos em comunhão com a nossa
Diocese de São Mateus que amanhã cele-
brará a festa do glorioso São Mateus, nos-
so padroeiro diocesano. Que nós, Povo
de Deus, tenhamos São Mateus como ver-
dadeiro exemplo de conversão e anúncio
do Evangelho. Cantemos.

02. CANTO
Desde a eternidade... nº 63

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 comunhão do Es-
pírito Santo, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor que nos convida a ouvir sua
Palavra, nos chama à conversão. Peçamos
com confiança a misericórdia do Pai (si-
lêncio).
Senhor, Senhor, piedade de nós... nº 190



D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos ao nosso Deus cantando.
Glória a Deus no céu... nº 240

06. ORAÇÃO
D. Ó Pai, resumistes toda a lei no amor
a Deus e ao próximo. Fazei que, obser-
vando o vosso mandamento, consiga-
mos chegar um dia à vida eterna. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, na unidade do Espírito Santo.
Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Acolhamos a Palavra de Deus escutan-
do atentamente.

PRIMEIRA LEITURA: Sb 2, 12.17-20

L.1 Leitura do Livro da Sabedoria.

SALMO RESPONSORIAL: 53(54)
Refrão: É o Senhor quem sustenta mi-
nha vida!

SEGUNDA LEITURA: Tg 3, 16 – 4, 3

L.2 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 9, 30-37

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia
Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de
alcançarmos a glória de Nosso Senhor Je-
sus Cristo.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste domingo nos convida a es-
colher a Sabedoria de Deus. Somente ela
nos possibilitará a vida plena.
Na 1ª. Leitura, o Livro da Sabedoria nos
indica o destino dos justos e dos ímpios.
Mostra a conduta dos ímpios. Diz aos seus
concidadãos que vale a pena ser justo e
manter-se fiel aos valores tradicionais da fé
de Israel. Quem escolhe a Sabedoria de
Deus, não tem uma vida fácil. Será
incompreendido, caluniado e perseguido.
Contudo, não pode desanimar os que a es-
colhem. A perseguição é a consequência na-
tural da sua coerência de vida. Não nos
preocupemos quando o mundo nos perse-
gue. A preocupação deve vir dos aplausos.
Que dizer das bajulações?
Na 2ª Leitura, São Tiago exorta as comu-
nidades a viverem de acordo com a Sabe-
doria de Deus. A "sabedoria do mundo"
gera inveja, contendas, falsidade, rivalida-
de, desordem. Destrói a vida da pessoa e
impede a comunhão dos irmãos. Ao con-
trário, a Sabedoria de Deus é pura, pacífi-
ca, compreensiva, generosa, misericordio-
sa, imparcial. A proposta de Tiago é que
trilhemos um caminho de perfeição e de vida
plena. Se queremos viver em comunhão
com Deus, acolhamos a sua Sabedoria e
ajamos de acordo com ela.
No Evangelho, Marcos nos mostra Jesus
anunciando sua paixão, em Jerusalém. Em
seguida ensina aos discípulos: "o maior, é
aquele que se faz servo de todos". As pala-
vras de Jesus mostram que Ele aceita sua
entrega que acontecerá num futuro próxi-
mo. Jesus recebeu do Pai a missão de mos-
trar um caminho de realização plena. Ele vai
fazê-lo, mesmo que isso passe pela cruz.
Os discípulos discordam do caminho que
Jesus escolheu. Acham que a cruz é um ca-
minho de fracasso.



Jesus mostra aos discípulos o jogo de po-
der, de domínio, de grandeza. Mostra tam-
bém as manobras para conquistar privilégi-
os e títulos. Isto acontece até nas comuni-
dades. Não podemos compactuar com isto.
Jesus ensina: os primeiros devem ser os úl-
timos - aqueles que servem. Os que aju-
dam os irmãos.
A comunidade não tem dono. Tem irmãos
e irmãs. Portanto, vamos ao serviço. Há
lugar para todos.

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

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O ideal que Jesus propõe aos seus dis-
cípulos é o de humilde serviço. Nada é mais
difícil e contrário a nosso egoísmo do que a
Palavra do Senhor. Por isso, supliquemos-
Lhe: Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Pela Santa Igreja de Deus, para que
busque no serviço e disponibilidade seu úni-
co motivo de glória, rezemos.
L.2 Pelo Papa e pelos pastores da Igreja,
que sua autoridade seja de serviço, reze-
mos.
L.1 Pelos pobres, pequenos, marginaliza-
dos, que se sintam objeto das predileções
de Cristo e próximos de seu Reino de amor,
rezemos.
L.2 Que os jovens se dediquem à constru-
ção de um mundo melhor onde o serviço
prevaleça sobre o poder, a solidariedade
sobre a opressão e o encontro sobre as di-
visões, rezemos.
D. Senhor Jesus, estivestes no meio de nós
"como o que serve". Concedei também à
vossa Igreja, estar a serviço de todos. 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 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 nossos san-
tos padroeiros nos ajudem a ser verdadei-
ros Discípulos Missionários de Jesus Cris-
to, para que nosso povo tenha vida.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Jesus revela sua glória e poder quando
se oferece livremente pela salvação de to-
dos. Por ter escolhido ser o "último", é Se-
nhor do mundo e da humanidade. Nossa
vida também seja uma oferenda agradável
a Deus e aos irmãos. Entreguemos diante
do altar do Senhor o nosso dízimo e a nos-
sa oferta.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 474

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Queridos Irmãos e Irmãs: agradecidos,
elevemos nossos louvores ao Pai. Com bra-
ço forte Ele conduziu seu Povo, e hoje con-
tinua a acompanhar a Igreja peregrina nes-
te mundo, com a luz do seu Espírito.
Cantando: Por nós fez maravilhas, lou-
vemos o Senhor! (2x)
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D. Nós vos damos graças, ó Pai, por toda
a criação, e por tudo o que fizestes por
nós. Tudo fizestes por meio de Jesus Cris-
to, vosso Filho e nosso Irmão. Ele é a ima-
gem viva do vosso amor e da vossa bon-
dade.
Cantando: Por nós fez maravilhas...
D. Enviai sobre nós, aqui reunidos, o vos-
so Espírito. Dai a esta terra, que nos sus-
tenta, uma nova face. Que haja paz em nos-
sas famílias. Cresça em nossa comunidade
a alegria de sermos vossos filhos, em Cris-
to Jesus.
Cantando: Por nós fez maravilhas...
D. Pelo Evangelho, fazei que as Igrejas do
mundo inteiro caminhem na unidade. Que
sejam sinais da presença do Cristo Res-
suscitado. Tornai esta nossa comunidade
um sinal cada vez mais bonito da vossa
bondade.
Cantando: Por nós fez maravilhas...
D. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos irmãos
e irmãs que morreram na paz do Cristo.
Recompensai-os pelo bem que fizeram, e
pelo testemunho que deram do vosso amor.
A todos acolhei na luz da vossa infinita mi-
sericórdia.
Cantando: Por nós fez maravilhas...
D. Ó Deus, criador do céu e da terra!
Nossos louvores e preces cheguem a Vós
pelas mãos daquele que é nosso único
Mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos a oração dos filhos e filhas de
Deus. Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Como membros da família de Deus e a

Leituras para a Semana
2ª Ef 4, 1-7.11-13 / Sl 18(19A) / Mt 9, 9-13
SÃO MATEUS, APÓSTOLO E EVANGELISTA

3ª Esd 6, 7-8.12b.14-20 / Sl 121(122) / Lc 8, 19-21
4ª Esd 9, 5-9 / (Sl)Tb 13, 2-8 / Lc 9, 1-6
5ª Ag 1, 1-8 / Sl 149 / Lc 9, 7-9
6ª Ag 1, 15b – 2, 9 / Sl 42(43) / Lc 9, 18-22
Sáb.: Zc 2, 5-9.14-15a / (Sl Jr 31, 10-12ab.13

Lc 9, 43b-45

serviço uns dos outros, saudemo-nos com
um gesto de paz.
A paz de Cristo, meu irmão... nº 538

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, auxiliai sempre os que
alimentais com a vossa Palavra. Dai-
lhes colher os frutos da redenção na
liturgia e na vida. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém!

16. AVISOS
21: Festa do Glorioso São Mateus. Quem
puder, participe da Missa na Catedral
Diocesana.
23: Dia Internacional Contra a Exploração
Sexual e o Tráfico de mulheres e crianças
(CF 2014)

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Deus de toda consolação nos aben-
çoe: Pai e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe
T. Graças a Deus.

17. CANTO
São Mateus, São Mateus... n° 1.069


