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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"DEUS VEIO VISITAR O SEU POVO"

Atenção: Preparar o gesto concreto indicado no
final do folheto.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos irmãos e irmãs. Hoje
a liturgia nos convida a confiar no poder de
Deus. Ele não permite que a morte tome

posse de seus filhos. A "ressurreição" do
filho da viúva de Naim é um convite à es-
perança. Jesus, ao se encarnar, aproximou-
se da humanidade morta pelo pecado e a
ressuscitou. Deus garante a vida para seu
povo. Basta que acreditemos em Seu po-
der. Cantemos:

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e
de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sem-
pre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Coloquemo-nos diante do Pai miseri-
cordioso pedindo perdão por nossos pe-
cados.
Do amor eu fugi... n° 198



D. Deus, rico em misericórdia, perdoe nos-
sos 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
C. Louvemos a Deus pelos dons da cria-
ção e pelos que fazem do cuidado com a
casa comum sinal de ressurreição e vida.
Cantemos:
Glória a Deus é o canto das criaturas...
nº 245

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, fonte de todo bem. Atendei
ao nosso apelo e fazei-nos pensar o que
é certo e realizá-lo com Vossa ajuda.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Atentos, ouçamos a Palavra de Deus.

PRIMEIRA LEITURA: 1Rs 17,17-24

L.1 Leitura do primeiro Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 29(30)
Refrão: Eu vos exalto ó Senhor, pois
me livrastes, e preservastes minha vida
da morte.

SEGUNDA LEITURA: Gl 1, 11-19

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

EVANGELHO: Lc 7, 11-17

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia!... O Espírito de Deus... nº 324

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O  evangelho de hoje nos mostra que Jesus
veio para trazer a vida. A 1ª leitura e o Evan-
gelho definem Jesus como o "grande profe-
ta". A facilidade com que Jesus opera o mi-
lagre indica que Ele é "maior que Elias". En-
quanto Elias invoca a Deus para ressuscitar
a criança, Jesus diz simplesmente: "levanta-
te!".
Deus não abandona seus filhos ao poder
da morte. Em sua misericórdia envia seu
Filho para estar ao lado do ser humano,
principalmente dos mais pobres.
O Vaticano II ensina: "pela sua encarnação,
Ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo
a cada homem. Trabalhou com mãos hu-
manas, pensou com uma inteligência huma-
na, agiu com uma vontade humana, amou
com um coração humano" (Gs, 22).
Mas isso não bastou para Jesus: Ele não
apenas se fez homem, mas na verdade, to-
mou sobre si nossas enfermidades, e carre-
gou nossos sofrimentos (Mt 8,17).
A ressurreição dos dois jovens mostra que
em Jesus ressuscitado todo pecado é
destruído; suas chagas nos curaram.
A humanidade modificou-se. Seus inimigos,
o pecado, escravidão, morte, foram
destruídos. Também, através da ressurrei-
ção de Jesus, a morte foi vencida. Ela já
não tem poder sobre nós.
Eis o sentido da liturgia de hoje: aquele Je-
sus que um dia disse a um jovem morto:
"ordeno-te, levanta-te!", agora repete a to-
dos nós as mesmas palavras: "Ordeno-te,
levanta-te! Venho lhe trazer novamente a li-
berdade. Morri para que vivas. Venho a ti



para que não sejas sepultado pelo pecado,
mas que vivas plenamente" (Jo 10,10).

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

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos, confiantes, nossas pre-
ces ao Senhor, rezando:
Todos: Ó Deus, salvai o vosso povo.
L. Pelos que se consagraram a Deus, que
guardem fielmente o que prometeram, re-
zemos ao Senhor.
L. Para que neste Ano da Misericórdia, o
povo cristão no mundo inteiro, vivencie a
graça do perdão do Pai, rezemos ao Se-
nhor.
L. Que usemos os bens terrenos concedi-
dos por Deus. E que os nossos corações
estejam fixos nos bens celestes, rezemos ao
Senhor.
L. Pelos que padecem dificuldades, que
Deus os conforte, rezemos ao Senhor.

D. Rezemos a Oração do Ano Santo da
Misericórdia: (convidar todos a rezar a partir
do cartão com a oração).

Senhor Jesus Cristo, Vós que nos
ensinastes a ser misericordiosos como o Pai
celeste, e nos dissestes que quem Vos vê,
vê a Ele. Mostrai-nos o Vosso rosto e se-
remos salvos. O Vosso olhar amoroso li-
bertou Zaqueu e Mateus da escravidão do
dinheiro; a adúltera e Madalena de colocar
a felicidade apenas numa criatura; fez Pedro
chorar depois da traição, e assegurou o Pa-
raíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada
um de nós considere como dirigida a si
mesmo as palavras que dissestes à mulher
samaritana: Se tu conhecesses o dom de
Deus!

Vós sois o rosto visível do Pai invisí-
vel, do Deus que manifesta sua
omnipotência sobretudo com o perdão e a
misericórdia: fazei que a Igreja seja no mun-
do o rosto visível de Vós, seu Senhor, res-
suscitado e na glória. Vós quisestes que os
Vossos ministros fossem também eles re-
vestidos de fraqueza para sentirem justa
compaixão por aqueles que estão na igno-
rância e no erro: fazei que todos os que se
aproximarem de cada um deles se sintam
esperados, amados e perdoados por Deus.

Enviai o Vosso Espírito e consagrai-
nos a todos com a sua unção para que o
Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça
do Senhor e  a Vossa Igreja possa, com
renovado entusiasmo, levar aos pobres a
alegre mensagem proclamar aos cativos e
oprimidos a libertação e aos cegos restau-
rar a vista.

Nós Vo-lo pedimos por intercessão
de Maria, Mãe de Misericórdia, a Vós que
viveis e reinais com o Pai e o Espírito San-
to, pelos séculos dos séculos. Amém.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios: "Tudo pertence a vocês: o mun-
do, a vida, a morte, as coisas presentes e
as futuras. Tudo é de vocês; mas vocês
são de Cristo e Cristo é de Deus"
L. Tudo pertence a Deus. Usamos os bens
que Dele recebemos. Encontramos Nele
nossa origem e o nosso fim. O dízimo é si-
nal de que reconhecemos Seu senhorio so-
bre tudo e todos. Contribuindo, afirmamos
que tudo o que temos é, na verdade, Dele.
Assim colocamos Nele a nossa confiança.
O dízimo nos ensina a professar a fé num
único Deus. E usar os bens passageiros
como caminhos para Ele.
Todos: Senhor, / coloco em Vossas mãos
todo o meu ser. / Tudo o que sou e te-
nho é Vosso. / Confio na Vossa miseri-
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Leituras para a Semana
2ª 1Rs 17, 1-6 / Sl 120(121) / Mt 5, 1-12
3ª 1Rs 17, 7-16 / Sl 4 / Mt 5, 13-16
4ª 1Rs 18, 20-39 / Sl 15(16) / Mt 5, 17-19
5ª 1Rs 17, 1-6 / Sl 120(121) / Mt 5, 1-12
6ª 1Rs 19, 9a.11-16 / Sl 26(27) / Mt 5, 27-32
Sáb.: At 11, 21b-26; 13, 1-3 / Sl 97(98) / Mt 10, 7-13

córdia / e agradeço a Vossa presença
amorosa em minha vida. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Como filhos e filhas de Deus, herdeiros
da Salvação realizada por Jesus, ofereça-
mos nossa caminhada e disposição de con-
versão.
Nossa vida de comunidade... nº 441

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Papa Francisco nos lembra na sua
encíclica sobra a Casa Comum que "o
mundo é algo mais do que um problema a
resolver; é um mistério gozoso que con-
templamos na alegria e no louvor" (LS, 12).
Com toda a criação, dom de Deus, cante-
mos: Onipotente e bom Senhor... nº
1.223.

14. PAI NOSSO
D. Rezemos com renovada disposição de
coração a oração do Senhor: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
(A equipe prepara)

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que curais nossos males,
agi em nós por meio da vossa Palavra.
Libertai-nos das más inclinações e
orienteis para o bem a nossa vida. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. AVISOS

18. GESTO CONCRETO
C. Hoje é dia Mundial do Meio Ambiente.

Somos convocados a cuidar da Casa Co-
mum. Estas árvores simbolizam nossa res-
ponsabilidade para com a natureza.
Cantemos: Pense mais... nº 47 (livreto das
Santas Missões Populares)
(Enquanto se canta ou utilize o cd, pode ser feita
uma coreografia e entrega de mudas de árvores
para cada participante ou por Família).

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos 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.

20. CANTO
Da minha fé... nº 735


