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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

AMAI-VOS UNS AOS OUTROS

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs: vivendo as alegrias do
tempo Pascal, aqui nos encontramos para
celebrarmos e renovarmos a nossa fé. Es-
cutemos atentamente a Palavra do amável
Mestre, que nos convida a viver o amor.
Refrão: O Deus de amor, jamais se des-
cuidou:/ em seu vigor, Jesus ressuscitou!
C. A liturgia de hoje convida-nos a testemu-
nhar o amor vivido por Jesus. O novo man-
damento: "Amai-vos uns aos outros" é o

ponto alto da relação entre os cristãos.
Somos todos chamados a contemplar em
Jesus Cristo o amor verdadeiro que sem-
pre nos inspira para a prática da caridade
e da justiça.

02. CANTO
Com a presença de Cristo entre nós... nº
59

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Felizes e cheios de esperança, saude-
mos a Trindade Santa que nos acolhe em
seu amor-comunhão. Em nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. Que a graça de Deus, nosso Pai, o
amor de Jesus Cristo 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. Confiantes no Deus que sempre nos
perdoa e acolhe, peçamos perdão, can-
tando:
Eu canto a alegria, Senhor... nº 183
D. O Deus, cheio de amor, misericórdia e
bondade, tende compaixão de nós, perdoai



os nossos pecados e nos conduzais à vida
eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Com alegria e gratidão, manifestemos
nosso louvor.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 223

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pai de bondade, que nos
redimistes e adotastes como filhos e fi-
lhas. Concedei aos que crêem no Cris-
to a liberdade verdadeira e a herança
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho na unidade do Espírito San-
to.

07. DEUS NOS FALA
C. Que a Palavra de Deus se transforme
para nós numa experiência de amor. Que
através dela saibamos amar os nossos ir-
mãos e irmãos.

PRIMEIRA LEITURA: At 14, 21b-27

L.1. Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 144(145)
Refrão: Bendirei o vosso nome, ó meu
Deus, meu Senhor e meu Rei para sem-
pre.

SEGUNDA LEITURA: Ap 21, 1-5a

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 13, 31-33a.34-35

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Eu vos dou novo preceito: que uns
aos outros vos ameis, como eu vos tenho
amado.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O Evangelho de hoje mostra a cena do lava-
pés. Antes de dar o grande mandamento
do amor fraterno, Jesus o mostra concreta-
mente num gesto. Se novo seria o manda-
mento, inédito foi o gesto que o precedeu.
João termina a narração com esta frase: "Se
compreenderes isso e o praticardes, sereis
felizes". Há, portanto, na prática do lava-
pés, um caminho de realização pessoal, um
caminho de felicidade.
O amor de Jesus por seus discípulos é re-
flexo do amor que Ele recebeu do Pai. Amor
eterno, permanente, total, exclusivo. Amor
sem imposição ou pré-requisitos. Amor
absolutamente gratuito. Foi assim que Je-
sus amou os seus, tal como aprendera na
escola do Pai.
A exortação de Jesus: "Permaneçam no meu
amor", ensina-nos duas coisas: o relaciona-
mento de Jesus com seus discípulos, e o
relacionamento dos discípulos entre si.
O discípulo ama Jesus como é amado por
Ele. Aqui não há lugar para relacionamen-
tos interesseiros, como os de muitos cris-
tãos que fazem consistir sua fé na busca con-
tínua de favores divinos. Nem há lugar para
atitudes de temor, como acontece com quem
se julga estar sempre a ponto de ser punido
por Deus. O puro amor a Jesus vai além
dessas deturpações.
No relacionamento com os semelhantes, o
discípulo oferece amor idêntico ao que re-
cebe de Jesus. Não exige nada em troca.
Não procura enquadrar o outro em seus
esquemas preconcebidos. Não estabelece
limites. Pelo contrário, acolhe o outro como
ele é, oferecendo-lhe o melhor de si. Possi-
bilita-lhe o crescimento, para se realizar ple-
namente.



Essa entrega de si mesmo aos outros, sem
nada pedir em troca, Jesus a chamou de
amor. E é desse amor que fala hoje. Com-
preendemos, então, por que Ele o chama
de novo. Não é qualquer gesto caritativo
que distingue o cristão. Nem um amor ge-
nérico, que é mais sinônimo de gosto que
de entrega. Ninguém dirá que Jesus gostou
da paixão e da cruz e, por isso, gostou de
ser nela pregado. Isso seria sadismo e não
amor. No amor ensinado por Jesus não há
lugar para simpatias e antipatias.
Esse "mandamento novo" de Jesus é duro
de se entender e mais duro de se praticar.
Assemelha-se ao discurso em que promete
dar de comer seu corpo e de beber seu san-
gue. Muitos discípulos disseram: "Estas pa-
lavras são duras. Quem as pode aceitar?"
Jesus não retirou sua promessa. Como não
há de retirar suas palavras da Última ceia.
Não são as medalhas que levamos ao peito
nem o número de comunhões que fazemos
que garantem a autenticidade do nosso Cris-
tianismo. Mas a gratuidade de nossos ges-
tos de caridade.
Hoje a pregação do amor gratuito é mar-
cado pelo desapego, pela renúncia consci-
ente. É o amor pautado no Cristo crucifica-
do. Soa como grande novidade para todos
nós.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé que recebemos da Igre-
ja. Renovemos o propósito de vivê-la dia-
a-dia. Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiante, eleve-
mos a Deus nossos pedidos:
Todos: Senhor, atendei-nos.
L. Por nossa Igreja, para que o amor vivi-
do entre nós seja para o mundo sinal da
presença do Cristo ressuscitado, rezemos.
L. Por todas as pessoas que sofrem e es-

peram um mundo novo. Possam elas des-
cobrir os sinais do mundo novo no amor
das pessoas que se ocupam deles, rezemos.
L. Que sejamos disponíveis, generosos e
alegres no serviço da Igreja e dos irmãos e
irmãs, de modo especial daqueles que mais
precisam de nossa solidariedade e amor,
rezemos.
L. Pela paróquia de Conceição da Barra,
que realiza sua Semana Missionária, reze-
mos.
L. A paróquia de Nova Venécia amanhã
celebra o seu padroeiro, São Marcos. Que
todas as comunidades sintam a presença do
ressuscitado no seu meio, rezemos.
D. Ó Pai, fonte de toda graça e ternura,
atendei os apelos de nosso coração. 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!
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11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Paulo diz: "Anunciar o Evangelho não é
título de glória para mim; pelo contrário, é
uma necessidade que me foi imposta. Ai
de mim se eu não anunciar o Evangelho"
(1ª. Carta de São Paulo aos Coríntios -
9,16).
L. Ao evangelizar, a Igreja faz o que Jesus
fez: vai ao encontro das pessoas, torna-se
uma Igreja em saída. Essa ação se con-
cretiza por meio das missões. As Santas
Missões Populares são exemplo de mis-
são realizada dentro e fora da Igreja. O
dízimo dá sustentação à ação missionária.
Ele possibilita que a pessoa de Jesus e os
valores do Evangelho cheguem a todos.
Todos: Senhor, coloco em Vossas mãos a
minha vida. Tudo o que sou e tenho é Vos-
so. Acolhei a minha família, comunidade e
meus afazeres do dia a dia. Confio na Vos-
sa misericórdia e agradeço a Vossa pre-
sença amorosa em minha vida. Amém!
Refrão: Mas é preciso que o fruto se
parta, e se reparta na mesa do amor
(bis).

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos diante do altar toda a
nossa gratidão ao Deus que nos ama infi-
nitamente.
Ofertar nossa vida queremos... nº 451

13. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança, rezemos a ora-
ção que o próprio Jesus nos ensinou. Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Expressando o desejo profundo do nos-
so coração, desejemo-nos uns aos outros a
paz.
Aperta a minha mão... nº 541

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus de bondade, permanecei jun-
to ao Vosso povo e fazei passar da anti-
ga à nova vida aqueles a quem
concedestes participar nos Vossos mis-
térios. Por Cristo, nosso Senhor.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
T. Amém!
D. O Senhor volte para nós o seu olhar e
tenha piedade de nós. T. Amém!
D. O Senhor nos mostre o seu rosto e nos
conceda a paz. T. Amém!
D. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso:
Pai, e Filho e Espírito Santo. T. Amém!
D. Ide em paz e que o Senhor vos acompa-
nhe.
T. Graças a Deus!

18. CANTO
Por sua morte... nº 794

Leituras para a Semana
2ª 1Pd 5, 5b-14 / Sl 88(89) / Mc 16, 15-20
3ª At 14, 19-28 / Sl 144(145) / Jo 14, 27-31a
4ª At 15, 1-6 / Sl 121(122) / Jo 15, 1-8
5ª At 15, 7-21 / Sl 95(96) / Jo 15, 9-11
6ª At 15, 22-31 / Sl 56(57) / Jo 15, 12-17
Sáb.: At 16, 1-10 / Sl 99(100) / Jo 15, 18-21


