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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

SALVAÇÃO: GRAÇA SEM LIMITES

Ambientação: A equipe acolhe a todos os que
chegam com um gesto fraterno. Enquanto isso,
canta-se o refrão: "Seja bendito quem chega..."
nº 38

01. MOTIVAÇÃO
C. Retomamos o Tempo Comum da liturgia.
Somos convidados a acolher em nossa vida
a graça de Deus. Ele vem ao nosso encon-
tro. E só quer nosso coração aberto e dis-
ponível para amar. Cantemos:

02. CANTO
Juntos, bem presentes... nº 78

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém!
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, em Jesus Cristo,
Caminho, Verdade e Vida, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos a misericórdia do Se-
nhor por nossas fraquezas e o invoquemos:
D. Senhor, que oferecestes o vosso per-
dão a Pedro arrependido, tende piedade
de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Cristo, que prometestes o paraíso ao
bom ladrão, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
D. Senhor, que acolheis toda pessoa que
confia na vossa misericórdia, tende pieda-
de de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus todo-poderoso, tende compaixão



de nós, perdoai os nossos pecados e nos
conduzais, na santidade, à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Ao Deus bondoso, cujo amor não co-
nhece limite, entoemos nosso louvor.
Glória a Deus no céu... nº 240

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Vossa providência jamais
falha. Nós Vos suplicamos humildemen-
te: afastai de nós o que é nocivo, e
concedei-nos tudo o que for útil. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 8, 41-43

L.1 Leitura do Primeiro Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 116(117)
Refrão: Ide, vós, por este mundo afora
e proclamai o Evangelho a todos!

SEGUNDA LEITURA: Gl 1, 1-2.6-10

L.2 Início da Carta de São Paulo aos
Gálatas.

EVANGELHO: Lc 7, 1-10

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... A Palavra de Deus escutai... nº
301

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
As leituras mostram o horizonte da graça
de Deus: Ele não conhece limites. O cami-

nho de acesso ao coração de Deus é muito
simples: basta a fé. O lema das Santas Mis-
sões Populares nos recorda isso: "Tempo
de graça e fé" - é o kairós, o tempo sem fim
de Deus!
Na primeira leitura, a prece do rei Salomão
começa a romper com o exclusivismo que
os israelitas pensavam ter diante de Deus.
Todo aquele que O invoca de coração sin-
cero alcança seu favor. O verdadeiro tem-
plo que Deus habita é o coração de cada
homem e mulher que se decide viver o bem,
a paz, a vida e o amor.
A segunda leitura é um aviso de São Paulo:
devemos tomar cuidado com os "evange-
lhos" que ouvimos mundo afora. Há muitas
pessoas que tentam manipular a mensagem
de Cristo. Tentam justificar suas ações du-
vidosas, que muitas vezes só tem em vis-
ta a satisfação pessoal. Não se pode mu-
dar o Evangelho! É preciso colocar-se na
postura de servo e discípulo, que escuta e
contempla. Ouvindo a verdadeira voz do
Senhor, coloca em prática o que Ele ensi-
na.
O evangelho apresenta uma das mais belas
profissões de fé: a do oficial romano. Ele,
um estrangeiro e pagão, não se deixa ven-
cer pelo próprio preconceito (de povo
dominador) nem pelo preconceito dos ju-
deus (que não viam com bons olhos a do-
minação dos romanos). Faz o bem a esse
povo e coloca-se a serviço. E são os pró-
prios judeus que pedem a cura do seu em-
pregado! O oficial sabe reconhecer seu lu-
gar: é autoridade, mas também está sob
autoridade. Diante da doença de seu em-
pregado, reconhece sua impotência e indig-
nidade diante daquele que é capaz de salvá-
lo: "Senhor, não te incomodes, pois não sou
digno de que entres em minha casa. Nem
mesmo me achei digno de ir pessoalmente
ao teu encontro. Mas ordena com a tua
palavra...". Essa bela profissão de fé, na



humildade, entrou até na nossa liturgia!
Essa deve ser a nossa atitude de discípu-
los-missionários: colocar-nos diante do
Mestre com humildade, ouvir com atenção
sua Palavra e, numa atitude de serviço, au-
xiliarmos a todos quantos precisem de nós.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como discípulos-missionários, renove-
mos a nossa adesão a Cristo Jesus: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos ao Deus da vida nossos pedi-
dos. A cada invocação, respondamos:
T.: Animai, Senhor, com a vossa graça.
L. Os ministros ordenados da Igreja.
L. Os esforços de unidade dos cristãos.
L. Nossas comunidades, neste tempo de
Santas Missões Populares.
L. Os missionários além-fronteiras.
L. Os que sofrem perseguições.
L. Os que padecem necessidades.
L. O povo de Ponto Belo e de Vinhático,
que nesta semana celebra seus padroeiros.
D. Senhor Jesus, ouvi-nos e atendei-nos,
segundo o vosso plano de amor. Vós que
viveis e reinais com o Pai e o Espírito San-
to. Amém.
C. Em comunhão com as Paróquias que já
realizaram e as que estão se preparando
para a grande Semana Missionária, reze-
mos a Oração das Santas Missões Popula-
res:
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 Paráclito, enviai sobre todas
as forças vivas do Igreja Diocesana os Dons
deste mesmo Espírito, a fim de que, com
alegria, empenho e sabedoria se engajem

nas Santas Missões Populares.
L. Que esta ação evangelizadora, assumi-
da com alegria e entusiasmo, seja compro-
misso maior do Bispo, dos presbíteros, dos
diáconos e seminaristas, das religiosas e de
cada cristão. Que cada pastoral e movimen-
to eclesial elejam as Santas Missões Popu-
lares, a sua prioridade.
L. Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus,
o grande Apostolo 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. Apresentemos nossa oferta, nosso
dízimo mensal e toda a nossa vida. Cante-
mos:
Aceita, ó Pai, a nossa oferta... n° 403

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, santificados em Cristo:
glorifiquemos o Pai "pela graça que nos foi
dada em Cristo Jesus, pois nEle fomos
cumulados de todas as riquezas". Louve-
mos de todo coração, porque "é fiel o Deus
que nos chamou à comunhão com seu Fi-
lho Jesus Cristo, nosso Senhor". Cantemos:
Em coro a Deus louvemos... n° 1.192

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

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Em Cristo Jesus, saudemo-nos desejan-
do a paz.
A paz de Cristo, meu irmão... n.º 538

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, dai-nos proclamar nossa fé
não somente em palavras, mas também
na verdade de nossas ações, para que
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Leituras para a Semana

2ª 2Pd 1, 2-7 / Sl 90(91) / Mc 12, 1-12
3ª Sf 3, 14-18 / (Sl)Is 12, 3-6 / Lc 1, 39-56
4ª 2Tm 1, 1-3.6-12 / Sl 122(123) / Mc 12, 18-27
5ª 2Tm 2, 8-15 / Sl 24(25) / Mc 12, 28b-34
6ª Ez 34, 11-16 / Sl 22(23) / Lc 15, 3-7
Sáb.: Is 61, 9-11 / (Sl)1Sm 2, 1-7 / Lc 2, 41-51

mereçamos entrar no Reino dos Céus.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- A próxima sexta-feira, dia do Sagrado
Coração de Jesus, é o Dia de Oração pela
Santificação do Clero. Rezemos pelos nos-
sos sacerdotes!
- O próximo domingo, 05 de junho, é o Dia
Mundial do Meio Ambiente. A comunidade
deve preparar o gesto concreto sugerido no
folheto.

(ler o texto abaixo):

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA
Dia 3 de junho, a Igreja celebra a solenida-
de do Sagrado Coração de Jesus. O Papa
Francisco nos diz que o "coração de Jesus"
é a sede da misericórdia do Pai, que abriu
os tesouros infinitos do seu amor e da sua
indulgência em relação à humanidade. Nesta
solenidade, no contexto do Jubileu extra-
ordinário, o Santo Padre Francisco quis pôr
no Coração de Jesus todos os sacerdotes,
por ocasião também dos 160 anos da insti-
tuição dessa festa por Pio IX, em 1856. É
oportuno que, nesta festa, se promovam mo-
mentos de oração pelos sacerdotes, primei-
ros dispensadores da misericórdia divina,
mas também usufruidores da indulgência do
único Pai.
Rezemos juntos a Oração do Ano da Mi-
sericórdia: (convidar todos a rezar a partir do
cartão com a oração).

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!

Todos: Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Na alegria e na esperança, ide em paz e
o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Quero ouvir teu apelo, Senhor... nº 1.143


