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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA E ANO DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

JESUS NOS OFERECE O VINHO NOVO DA ALEGRIA

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, reunidos neste Dia do
Senhor celebramos a presença do Ressus-
citado entre nós. Acolhamos a Cristo que
nos revela que o Deus da Aliança está ao
lado daqueles que se colocam a serviço da
vida. Abramos nossos corações para a es-
cutar e viver da Palavra de Deus. Cante-
mos:

02. CANTO
Vamos servir: Jesus manda servir... nº.
101

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. 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. No dia em que celebramos a vitória de
Cristo sobre o pecado e a morte, também
somos chamados a morrer para o pecado
e ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai. (silêncio)
D. Confessemos os nossos pecados:
Confesso a Deus...
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à 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. Jesus oferece a nós o vinho da alegria.
Como convidados dessa festa, glorifique-
mos a Deus, cantando.
Glória ao Pai, glória ao Filho... nº. 248

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso,
governais o céu e a terra. Escutai com
bondade as preces do vosso povo e dai
ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. O convite de Maria continua em aberto
para cada um de nós. Que Jesus nos guie,
pois a Sua Palavra é o caminho que nos
conduz à salvação. Acolhamos com dispo-
sição o que Ele irá nos dizer.

PRIMEIRA LEITURA: Is 62, 1-5

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 95(96)
Refrão: Cantai ao Senhor um canto
novo, manifestai os seus prodígios en-
tre os povos!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12, 4-11

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

EVANGELHO: Jo 2, 1-11

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
- O Senhor Deus nos chamou, por meio do
Evangelho, a fim de alcançarmos a glória
de Cristo.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Na liturgia de hoje temos a imagem do ca-
samento. Ele exprime de forma privilegiada
a relação de amor que Deus estabeleceu
com o seu Povo.
Na 1ª. leitura vimos a apresentação da ci-
dade como esposa de Deus. A imagem do
amor do marido pela esposa mostra o amor
de Deus pelo seu Povo.  Jerusalém, a es-
posa, abandonou o Senhor e correu atrás
de outros deuses. Mas Deus rejuveneceu a
cidade com seu amor. Aceita-a novamente
chamando-a "preferida".
Nosso egoísmo e afastamento não quebram
o amor de Deus. Ele sempre nos espera de
volta. Esse amor gera vida nova, alegria, fes-
ta e felicidade.Viver a relação com o Deus-
amor implica também dar testemunho, ser-
mos profetas do amor.
A 2ª. leitura fala dos carismas - dons.  Com
eles se manifesta o amor de Deus. Estes si-
nais são para o bem de todos. Não podem
servir para uso exclusivo de alguns, mas de-
vem estar a serviço. É essencial que na co-
munidade cristã se manifeste, apesar da di-
versidade de membros e de carismas, o
amor que une. Não faz qualquer sentido
discutir qual é o carisma mais importante.
Também não faz sentido que os possuido-
res de carismas se considerem mais ilumi-
nados e se confrontem com o restante da
comunidade.
No Evangelho, João narra as Bodas de



Caná. Aí Jesus transforma água em vinho.
Com este gesto Jesus nos mostra um novo
relacionamento com Deus. Aí há alegria,
amor e festa.
O cenário do casamento reflete o contexto
da "aliança" entre Israel e o seu Deus. Em
certo momento falta o vinho, símbolo do
amor entre o esposo e a esposa, da alegria
e da festa. Constata-se que a antiga "alian-
ça" tornou-se uma relação desgastada, que
já não proporciona o encontro amoroso
entre Israel e o seu Deus.
As Bodas de Caná - sem vinho - represen-
tam a situação do povo, desiludido e insa-
tisfeito. O amor foi substituído pela obser-
vância cega da Lei. Maria aponta para
aquele que é capaz de realizar a mudança
necessária: "Fazei o que Ele vos disser".
Jesus faz a passagem do Antigo para o
Novo. Sua missão não será preservar as
instituições antigas, mas realizar uma pro-
funda transformação. Isso acontecerá quan-
do chegar a "hora". As Bodas continuam e
somos também convidados para esta festa.
Jesus nos revela Deus como um Pai bon-
doso e terno, que fica feliz quando pode
amar os seus filhos. É esse o "vinho" que
Ele veio trazer para alegrar a "aliança".
Podemos pensar: a nossa fé é um encontro
com Jesus, que nos dá o vinho do amor?
Fomos todos convidados. Não vamos acei-
tar o convite? E qual será o nosso papel?
Vamos fazer o que Ele disser? E Ele nos
disse muitas coisas!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Convidados de Jesus participemos da
festa da vida. Professemos juntos a nossa
fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Deixemo-nos iluminar pelos sinais de
Deus para podermos viver de uma forma

nova. Pedindo que Ele aumente a nossa fé,
façamos nossas preces. A cada pedido, di-
gamos:
T. Senhor, dai-nos o vinho novo da ale-
gria e da paz!
L. Senhor, ajudai-nos a viver o nosso tem-
po na realização da vossa vontade e do
vosso projeto. Nós Vos pedimos.
L. Que Maria, nossa mãe, sempre atenta
às necessidades de todos, nos ajude a es-
cutar a voz de vosso Filho. Nós Vos pedi-
mos.
L. Senhor, aceitai as nossas talhas que es-
tão vazias; aceitai as nossas carências e os
limites que mais nos pesam, e realizai em
nós a transformação de que necessitamos.
Nós Vos pedimos.
L. Dia 20 celebra-se a festa de São Sebas-
tião. Para os que a celebram, que sejam fi-
éis colaboradores do vosso Reino. Nós Vos
pedimos.
D. Rezemos a oração das Santas Missões
Populares:
L. 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. Vós que destes aos vossos Apóstolos o
Espírito Santo, enviai sobre todas as forças
vivas da Igreja Diocesana os dons deste
mesmo Espírito, a fim de que, com alegria,
empenho e sabedoria se engajem nas San-
tas Missões Populares.
L. 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. Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apóstolo e todos os nossos san-
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Leituras para a Semana

2ª 1Sm 15, 16-23 / Sl 49(50) / Mc 2, 18-22
3ª 1Sm 16, 1-13 / Sl 88(89) / Mc 2, 23-28
4ª 1Sm 17, 32-33.37.40-51 / Sl 143(144) / Mc 3, 1-6
5ª 1Sm 18, 6-9; 19, 1-7 / Sl 55(56) / Mc 3, 7-12
6ª 1Sm 24, 3-21 / Sl 56(57) / Mc 3, 13-19
Sáb.: 2Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27 / Sl 79(80)

Mc 3, 20-21

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. Ofertemos diante do altar do Senhor o
nosso dízimo e nossas ofertas. Sejam eles
o reconhecimento pelo que já recebemos
de Vós.
Como vai ser? Nossa festa... nº. 413

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e Irmãs, glorifiquemos o Pai
"pela graça que nos foi dada em Cristo
Jesus, pois nEle fomos cumulados de to-
das as riquezas". Louvemos de todo cora-
ção, porque "é fiel o Deus que nos cha-
mou à comunhão com seu Filho Jesus Cris-
to, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo elei-
to, que Cristo veio reunir. (2x)
D. Nós Vos damos graças, ó Deus, por-
que Vós ouvis nossos pedidos e aceitais
nossas orações. Sois bendito, Senhor! E
bendito seja Aquele que vem em vosso
nome, Jesus, vosso filho, nosso irmão!
Refrão: Quero cantar ao Senhor; / sem-
pre, enquanto eu viver. / Hei de provar
seu amor; / seu valor e seu poder. (2x)
D. Recebe o nosso louvor e a prece que
elevamos a Vós com as palavras que Je-
sus mesmo nos ensinou:
Pai nosso, que estais no céu...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como filhos e filhas do Deus da paz,

saudemo-nos uns aos outros desejando a
paz.
Canto: à escolha

14. ORAÇÃO
D. Enviai-nos, ó Deus, o vosso Espírito
de caridade. Que vivam unidos no vos-
so amor os que alimentais com a vossa
Palavra. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Desça sobre nós a bênção do Deus todo
poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!
D. Ele nos guarde sob a sua proteção e no
seu amor, hoje e sempre. Ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

17. CANTO
Quando faltou vinho... nº. 1019


