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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

ANO DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

O ESPÍRITO DO SENHOR ESTÁ SOBRE NÓS

Ambiente:
- Dar destaque à Bíblia.
- Colocar um fundo musical, para criar clima
orante. Acolher com carinho todos os partici-
pantes.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bom dia irmãs e irmãos. Estamos no Tem-
po Comum. Tempo em que contemplamos
a revelação do Reino de Deus. As palavras

de Jesus indicam a presença desse Reino
já entre os homens. Como povo de Deus,
iniciemos cantando:

02. CANTO
O Espírito do Senhor está sobre nós...
nº 1.130

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,
que orienta a nossa vida; o amor do Pai,
que se revela em Jesus e a força do Espíri-
to Santo, que sustenta nossa comunhão,
estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Supliquemos o perdão de Deus pelas
vezes que não somos sensíveis às necessi-
dades dos nossos irmãos e irmãs.
Todos: Confesso a Deus todo podero-
so...



D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
Senhor, tende piedade de nós (2x)
Cristo, tende piedade de nós (2x)
Senhor, tende piedade de nós (2x)

05. HINO DE LOUVOR
Glória, glória! Anjos no céu... nº 231

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus nosso Pai, Vós governais o
céu e a terra com sabedoria. Escutai
com bondade as preces da vossa Igre-
ja. Queremos agir segundo o pensamen-
to do vosso Filho. Dai ao nosso tempo a
vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
(Neste dia em que a Palavra recebe destaque, a
equipe prepare a entrada do Lecionário).

PRIMEIRA LEITURA:
Ne 8, 2-4a.5-6.8-10

L.1 Leitura do Livro de Neemias.

SALMO RESPONSORIAL: 18(19)
Refrão: Vossa Lei é perfeita, ó Senhor,
vossas palavras são espírito e vida!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 12, 12-30

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

EVANGELHO: Lc 1, 1-4; 4,14-21

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia!... Boa Nova... nº 306

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A Palavra de Deus é o centro da experiên-
cia cristã. É o anúncio libertador que Deus
nos dirige.
A primeira leitura mostra que a Palavra é
geradora de alegria. Neemias descreve a
situação do povo de Deus que retorna do
exílio para a cidade de Deus, Jerusalém. A
alegria do retorno cede lugar à decepção
da reconstrução. É necessário reconstruir a
cidade e o Templo. Mas é tempo também
da “reconstrução” da própria comunidade.
A comunidade reunida em torno da Palavra
proclamada percebe a mesma vitalidade da
criação. Ela se sente revitalizada pela pre-
sença do próprio Deus na Palavra.
Na segunda leitura Paulo está preocupado.
Em Corinto os “carismas” (dons de Deus
para benefício de toda a comunidade), es-
tão sendo utilizados em benefício próprio.
Isto gerava orgulho, confusão, individualis-
mo, divisão, luta pelo poder. Paulo adverte:
a comunidade gerada e alimentada pela Pa-
lavra de Deus é uma família. Os dons de
Deus são repartidos e postos para servir a
todos, numa verdadeira comunhão e soli-
dariedade.
O Evangelho mostra Cristo como a Pala-
vra que se faz pessoa no meio dos homens.
Depois de superar as tentações, Jesus pas-
sa do deserto para a Galiléia, sempre guia-
do pelo Espírito de Deus. Na sinagoga, lu-
gar da oração e do ensino, sua voz começa
a ressoar. Jesus seguiu o ritual habitual: abriu
o livro do profeta Isaías e leu: “O Espírito
do Senhor está sobre mim, porque me con-
sagrou com a unção para anunciar a boa-
nova aos pobres...” Leu com tal expressão
que todos os que estavam na sinagoga ti-
nham os olhos fixos nEle. Fez da sua pri-



meira pregação na sinagoga um programa
de vida e de missão. Proclamou a liberta-
ção e a esperança às vítimas da opressão,
do sofrimento e da miséria.
“Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos esta
Palavra”. Com esta firmação, Jesus coloca
um ponto de interrogação em nossas cons-
ciências. Nos perguntemos sobre  como se
cumpre hoje, em nossa história, a Palavra
que acabamos de ouvir. A comunidade de
Jesus é a comunidade que anuncia ao mun-
do a Palavra libertadora. A cada um de nós,
cabe a resposta pessoal e comunitária. Que
a libertação começe por nós.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos juntos a nossa fé, rezando:
Creio em Deus Pai ...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, elevemos a Deus as nos-
sas preces. A cada pedido, rezemos:
Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Que a Palavra de Deus inspire a nossa
experiência cristã, rezemos ao Senhor.
L.2 A Igreja é o corpo de Cristo. Que nos-
sa comunidade seja uma família de irmãos
vivendo em comunhão, respeito e amor,
rezemos ao Senhor.
L.1 Que a defesa da dignidade do homem
e da mulher seja a preocupação fundamen-
tal da Igreja, rezemos ao Senhor.
L.2 Dia 26 é o Dia Internacional da não-
violência. Que apoiemos toda iniciativa vol-
tada à educação para a paz, a solidarieda-
de e o respeito pelos direitos humanos, re-
zemos ao Senhor.
L.1 Dia 28 é o Dia Nacional de Combate
ao Trabalho Escravo. Que o trabalhador
não seja explorado e seja justamente re-
munerado, rezemos ao Senhor.
D. Acolhei, Senhor, os pedidos que Vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Nossos dons devem ser colocados a
serviço de toda a comunidade. Nesta par-
tilha, ofertemos o que Deus nos deu para a
edificação do Reino.
Trabalho de um operário... nº 472

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, santificados em Cristo:
glorifiquemos ao Pai pela graça que nos foi
dada em Cristo Jesus, pois n'Ele fomos
cumulados de todas as riquezas. Louvemos
de todo coração, porque "é fiel o Deus que
nos chamou à comunhão com seu Filho Je-
sus Cristo, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito,
que Cristo veio reunir. (2x)
D. Nós Vos damos graças, ó Deus, porque
Vós ouvis nossos pedidos e aceitais nossas
orações. Sois bendito, Senhor! E bendito
seja Aquele que vem em vosso nome, Je-
sus, 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. Vos louvamos, ó Pai, porque por Ele
passamos das trevas para a luz, da morte
para a vida, da escravidão para a liberdade
de sermos filhos vossos.
Refrão: Alegrai-vos sempre no Senhor
(2x). Mais uma vez repito: Alegrai-vos,
sempre no Senhor.
D. Vos pedimos o Espírito de unidade: que
Ele transforme numa só família homens e
mulheres, jovens e crianças de todas as ra-
ças, povos e línguas, para o louvor da vos-
sa glória.
Refrão: Nós estamos aqui reunidos, /
como estavam em Jerusalém, pois só
quando vivemos unidos / é que o Espíri-
to Santo nos vem.
D. Em vosso Espírito exultamos e nos
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Leituras para a Semana

2ª At 22,3-6 ou At 9,1-22 / Sl 116(117) / Mc 16, 15-18
3ª 2Tm 1, 1-8 ou Tt 1, 1-5 / Sl 95(96) / Lc 10, 1-9
4ª 2Sm 7, 4-17 / Sl 88(89) / Mc 4, 1-20
5ª 2Sm 7, 18-19.24-29 / Sl 131(132) / Mc 4, 21-25
6ª 2Sm 11, 1-4a.5-10a.13-17 / Sl 50(51) / Mc 4, 26-34
Sáb.: 2Sm 12, 1-7a.10-17 / Sl 50(51) / Mc 4, 35-41

alegramos. Ele faz de nós uma nação san-
ta, comunidade sacerdotal, raça escolhi-
da, e nos envia pelo mundo inteiro para
proclamar as maravilhas do vosso amor de
Pai.
Refrão: E pelo mundo eu vou, / can-
tando o teu Amor, pois disponível es-
tou / para servir-te, Senhor. (2x)
D. Em Vós vivemos ó Pai, nos movemos
e somos. E em Cristo, vosso Filho, possu-
ímos, ainda peregrinos neste mundo, a ga-
rantia da vida futura, pois Ele está
convosco e caminha conosco, agora e para
sempre. Amém.
Refrão: Juntos como irmãos, / mem-
bros da Igreja, vamos caminhando, /
vamos caminhando, juntos como ir-
mãos, / ao encontro do Senhor!

13. PAI NOSSO
D. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilumi-
nados pela sabedoria do Evangelho, ou-
samos dizer: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Como é bonita uma comunidade que
vive em comunhão. É como um corpo sau-
dável. Essa é a comunidade que queremos.
Por isso, saudemo-nos com um sinal de
reconciliação e de paz.
Aperta a minha mão...nº 541

15. ORAÇÃO
D. Senhor, que vosso Espírito esteja
sobre nós. Consagrai-nos para anunci-
ar a Boa Nova aos pobres. Enviai-nos
a proclamar a redenção aos cativos e
a vista aos cegos e a restituir a liber-

dade aos oprimidos, proclamando o tem-
po de vossa graça. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

16. AVISOS

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

18. CANTO
A equipe escolhe

DIGA NÃO À VIOLÊNCIA


