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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

A RELIGIÃO DE QUEM DÁ SEM MEDIDA

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos!
Reunidos em nome do Senhor celebramos
o Mistério Pascal de Cristo Jesus. Hoje so-
mos convidados a repartir o que temos e
somos. Demo-nos sem medida àqueles que
necessitam de nossa presença amiga.

C. São muitos os motivos para louvar e
bendizer ao Deus da vida. Com certeza
seremos ouvidos nas nossas necessidades.
Cantemos:

02. CANTO
Dom da Vida... nº 66

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos ao Deus Trindade presente
em cada um de nós, cantando: Em nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito San-
to. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. É o Senhor Jesus que nos convida à
conversão. Reconheçamos ser pecadores.
Invoquemos com confiança a misericórdia
do Pai. Cantando:
Em cada caminho... nº 199



05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos ao Deus da vida por sua
doação ao gênero humano. Bem alegres,
cantemos.
Este hino de louvor... nº 236

06. ORAÇÃO
D. Deus Pai, rico em misericórdia,
afastai de nós os obstáculos, para que
inteiramente disponíveis, nos dedique-
mos ao vosso serviço em nossos irmãos
e irmãs. Por Nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Com alegria, vamos acolher a Palavra
de Deus cantando:
Felizes os que ouvem... nº 274

PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 17, 10-16

L.1 Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL - 145(146)
Refrão: Bendize, minh'alma, bendize
ao Senhor!

SEGUNDA LEITURA: Hb 9, 24-28

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 12, 38-44

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
C. Com alegria aclamemos o Santo Evan-
gelho cantando.
Aleluia, aleluia! Boa nova de Deus... nº
306

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Duas pobres viúvas são o centro da liturgia
de hoje. A primeira é hospitaleira. Foi re-
compensada por Elias. A segunda é gene-
rosa. Recebe de Jesus um elogio. Vemos
então o sentido da pobreza e riqueza na
nossa vida.
Na primeira leitura, o profeta Elias, migrante
num país vizinho em tempo de seca, pede a
uma pobre viúva um pedaço de pão. Com
a pouca farinha que lhe restava, a viúva pre-
para o pão para o profeta. Acreditava que
depois ela morreria de fome. Mas, a fari-
nha e o azeite não acabam. Não basta con-
fiar em Deus somente, mas é necessário
partilhar. Também não basta partilhar so-
mente, mas é necessário partilhar com fé,
em atitude de confiança e abandono no
Senhor.
São Paulo, falando da perfeição do sacer-
dócio e do sacrifício de Cristo, aponta-nos
Jesus como o modelo mais perfeito de total
confiança, abandono, entrega e doação. Foi
pelo mais puro e grandioso gesto de amor
gratuito, que Jesus, mesmo sendo Deus,
assumiu a nossa condição humana e, pela
nossa salvação, ofereceu-se em sacrifício.
A sua entrega total por nós foi um gesto li-
vre e gratuito. Somente um amor semelhante
ao demonstrado por Cristo será capaz de
transformar o mundo e a vida das pessoas.
No Evangelho, Jesus exalta o exemplo de
uma pobre viúva que faz a sua oferta no
templo. Ela também partilha o seu pouco,
mas que também era o seu tudo. Ela não
reservou nada para si, mas ofereceu a Deus
tudo o que possuía, demonstrando uma
confiança total no seu Deus. Também ela
foi recompensada pelo seu gesto exemplar
de fé. Tanto esta viúva como aquela de
Serepta, nos ensinam que o segredo da ale-
gria cristã; que deve ser vivida e celebrada



também em meio às nossas indigências hu-
manas; nasce da confiança total que depo-
sitamos em Deus.
Comparando a atitude dos fariseus com
aquela da viúva, podemos aprender algo
sobre a verdadeira e falsa religiosidade.
Aquela dos fariseus, é o exemplo da falsa
religiosidade. Trata-se de uma fé puramen-
te exterior e que não tem outro objetivo,
senão aquele de ser bem visto e elogiado
pelos outros. Jesus os reprovou por não ver
harmonia entre aquilo que eles demonstra-
vam crer e o que de fato acreditavam. Seus
gestos concretos, eram bem diferentes. Se
naquele momento das ofertas eles pareci-
am generosos, depois agiam explorando os
pobres, os órfãos, as viúvas, etc.
Podemos terminar a nossa meditação fa-
zendo-nos alguns questionamentos sobre o
modo como estamos vivendo nossa fé, nos-
sa religiosidade. Ela é falsa ou verdadeira?
É algo que nasce do mais íntimo de nossos
corações ou é algo puramente exterior? O
que haveria de dizer Jesus sobre a fé de
cada um de nós, se Ele visse o nosso agir
exterior ao mesmo tempo o que se passa
no nosso interior? E a nossa confiança e
abandono em Deus, como está? Temos
coragem e fé suficientes para oferecer à
Deus o nosso tudo, aquilo que é essencial
para nós ou somente a nossa sobra?
Não esqueçamos o ensinamento da Pala-
vra de Deus: quando o nosso pouco é par-
tilhado com o próximo, ele se torna o
tudo de Deus. Deus assiste e socorre to-
dos os seus filhos que confiam e abando-
nam-se Nele. Por isso, não tenhamos
medo de partilhar nossos dons e nossos
bens com alegria, liberdade e confiança,
pois se assim fizermos, Deus não nos dei-
xará faltar nada e ainda nos dará muito
mais do que necessitamos e merecemos.

Sejamos generosos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como filhos e filhas do mesmo Pai, pro-
fessemos a nossa fé, rezando: Creio em
Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus nossas preces e a
cada pedido cantemos: Ouvi Deus de
amor, nosso clamor (2x)
L.1 Senhor, dissestes que há mais alegria
em dar do que em receber. Abri o coração
de vossos fiéis para a doação alegre e de-
sinteressada, cantemos.
L.2 Que cada um de nós, a exemplo da
viúva do Evangelho, procuremos ser gene-
rosos e desprendidos dos bens terrenos,
cantemos.
L.1 Que as instituições que se propõem pro-
mover a justiça e a dignidade das pessoas,
o façam com amor, cantemos.
L.2 Que nossa comunidade se esforce para
mudar as situações de miséria e de injusti-
ça, cantemos.
D. Senhor, Vós não considerais a quanti-
dade, mas o coração de quem oferece.
Ajudai-nos a ter um coração grande e ge-
neroso. Que ele se abra às necessidades
de todas as pessoas. Por Cristo Nosso Se-
nhor. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Diante do altar do Senhor apresentemos
as nossas ofertas. Elas são a ação de gra-
ças pelo que recebemos do amor de Deus.
A oferta levamos ao templo... nº 399 ou
Eu te ofereço o meu viver... nº 425

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
C. Jesus sempre se mostrou solícito com
os pequenos e pobres. Mostrou e viveu



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
Fax 3763.3104  -  E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

Leituras para a Semana

2ª Ez 47, 1-2.8-9.12 / Sl 45(46) / Jo 2, 13-22
3ª Sb 2, 23 – 3, 9 / Sl 33(34) / Lc 17, 7-10
4ª Sb 6, 1-11 / Sl 81(82) / Lc 17, 11-19
5ª Sb 7, 22 – 8, 1 / Sl 118(119) / Lc 17, 20-25
6ª Sb 13, 1-9 / Sl 18(19A) / Lc 17, 26-37
Sáb.: Sb 18, 14-16; 19, 6-9 / Sl 104(105) / Lc 18, 1-8

como o Messias esperado pelo povo de
Israel deveria manifestar Deus. Nada fez
que ferisse a sociedade. Buscou sempre a
promoção da vida em todos os seus as-
pectos.
D. Nós Vos damos graças, Senhor Deus,
por Jesus, sua vida e missão. Ela nos deu
vida nova. Vos damos graças pelo envio
do Espírito Santo que nos impulsiona a vi-
ver como discípulos missionários anunci-
ando o Reino de vida e liberdade.
Cantemos: Bendito seja o Senhor, Deus
de Israel... nº 1.083

13. PAI NOSSO
D. Jesus nos ensinou a oração que nos faz
todos mais irmãos e irmãs. Ela nos ensina
a buscar o céu aqui na terra. Rezemos jun-
tos: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Peçamos a Deus que nos dê a sua paz.
Saudemo-nos com um abraço fraterno, de-
sejando-nos a paz de Cristo ressuscitado.
Deus nos abençoe... nº 544

15. ORAÇÃO
D. Fortificados pela Palavra, nós Vos
damos graças, ó Deus, e imploramos a
vossa clemência. Fazei que perseve-
rem na sinceridade do vosso amor
aqueles que fortalecestes pela infusão
do Espírito Santo. Por Cristo Nosso
Senhor. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
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. Vamos nos doar para construirmos uma
sociedade mais justa e fraterna. Ide em paz
que o Senhor nos 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
Maria, ó mãe cheia de graça ... nº 1.001


