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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

OS TEUS PECADOS ESTÃO PERDOADOS

Obs.: Distribuir o folheto com a Oração do Ano
da Misericórdia para se rezar no momento das
preces.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos. É o próprio Cristo
misericordioso que nos acolhe em seu amor.
É bom estarmos reunidos na casa do Se-
nhor. Como família, somos acolhidos e ama-
dos pelo Pai de Misericórdia. Impulsiona-
dos por Ele, acolhamo-nos e amemos nos-
sos irmãos e irmãs.

Refrão: Formamos a Igreja viva, que
caminha para o Reino do Senhor. Vi-
vendo em comunidade, nós faremos
esse mundo ser melhor.
C. É o próprio amor de Deus em nós que
nos convida a formar comunidade. Cante-
mos:

02. CANTO
Quem foi que aqui... nº 91

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém
D. Irmãos e irmãs, eleitos segundo a von-
tade de Deus Pai, pela santificação do Es-
pírito, para obedecer a Jesus Cristo e par-
ticipar da benção da aspersão do seu san-
gue. Graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor é perdão, amor e bondade.
Peçamos perdão. Às vezes nos afastamos
d'Ele e nos tornamos escravos do pecado.
Somente Ele pode nos libertar. Ele traz no-
vamente o brilho para nossos olhos e ale-



gria ao coração. Acompanhemos o gesto.
(Enquanto se ouve um fundo musical, al-
gumas pessoas entram com a cabeça bai-
xa tendo nas mãos alguns nomes escritos
num papel: prostituição, corrupção, víci-
os, preconceito etc. Ao chegarem próxi-
mo do Altar, alguém com roupa branca,
pega esses nomes, rasga-os e os queima.
No término abraça a cada um daqueles
que estavam com os nomes e os chama a
segui-lo.)
A pessoa vestida de branco diz: O Senhor
disse: "Quem dentre vós estiver sem pe-
cado, atire a primeira pedra".
D. Reconheçamo-nos ser pecadores e
perdoemo-nos mutuamente.
D. Senhor, que viestes salvar os corações
arrependidos, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que viestes chamar os pecado-
res, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que intercedeis por nós junto
do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. A misericórdia do Pai nos acolhe e nos
perdoa. Colaboremos com o anúncio do
Evangelho. Ele é misericórdia, justiça e paz.
Nosso canto de louvor seja manifestação
da alegria que brota do nosso coração re-
conhecendo o amor do Pai.
Glória, glória! Anjos no Céu... nº 231

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, força daqueles que espe-
ram em Vós. Sede favorável ao nosso
apelo, e como nada podemos em nossa
fraqueza, dai-nos sempre o socorro da
Vossa graça. Que possamos querer e
agir conforme Vossa vontade, seguin-

do os Vossos mandamentos. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus revela a força do amor
e da misericórdia de Deus que nos liberta.
Abramos nossos ouvidos e nosso coração
para o que o Senhor irá falar.

PRIMEIRA LEITURA: 2Sm 12,7-10.13

L.1 Leitura do Segundo Livro de
Samuel.

SALMO RESPONSORIAL: 31(32)
Refrão: Eu confessei, afinal, meu pe-
cado e perdoastes, Senhor, minha falta.

SEGUNDA LEITURA:  Gl 2,16.19-21

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

EVANGELHO: Lc 7, 36-8,3

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Eu venho Senhor Deus... nº 339

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A misericórdia de Deus é maior que o pe-
cado. A primeira leitura lembra-nos isso.
Apresenta a história de pecado e queda do
rei Davi. Ele sucedeu Saul. Ganhou a sim-
patia do povo. Era um valente guerreiro e
guardião da justiça. Símbolo daquele que
promovia a paz e a justiça. Com o passar
do tempo, Davi deixou de ser aquele ho-
mem que liderava a frente de batalha. Aos
poucos, afastou-se de Deus e do povo. In-
felizmente, às vezes, isso acontece também



com alguns líderes políticos do nosso tem-
po. O poder, quando não é bem adminis-
trado, transforma a cabeça e o coração dos
homens.
O que escutamos hoje faz parte dos acon-
tecimentos posteriores ao adultério de Davi
com Betsabéia, mulher do soldado Urias.
Davi fez de tudo para encobrir seu pecado,
mas não conseguiu. Então, manda matar
Urias de forma intencional ao colocá-lo na
frente de batalha. O profeta Natan não tem
medo de denunciar esse crime. Davi reco-
nhece o seu pecado e Deus, que na sua in-
finita misericórdia o perdoou. No entanto,
as consequências do pecado permanece-
ram: "a espada jamais se afastará de tua
casa... e o filho, fruto deste adultério, mor-
rerá". Não se trata de castigo de Deus, mas
consequência das ações desordenadas des-
te rei que representa toda humanidade nes-
te momento.
Apesar da destruição que o pecado pro-
voca no coração humano, o amor de Deus
é maior. Ele é capaz de restaurar tudo. Deus
perdoa porque ama; nós, pecadores, ama-
mos porque fomos perdoados.  Essa men-
sagem fica explícita com a pecadora per-
doada presente unicamente no Evangelho
de Lucas.
O episódio se dá numa refeição que Jesus
participava na casa de um fariseu. Uma mu-
lher, ao aproximar-se, começa a chorar,
banhando os pés de Jesus com lágrimas e
enxugando-os com os cabelos. Cobria-lhes
de beijos e os ungia com perfume. Isso cha-
ma a atenção dos convidados, principal-
mente do fariseu que convidou Jesus para a
refeição. O fariseu começou a julgar a mu-
lher e a Jesus: "se esse homem fosse um
profeta, saberia que tipo de mulher está lhe
tocando, pois é uma pecadora".
Jesus vê de forma diferente. Ele vê a mu-
lher com amor, misericórdia e perdão. E
para a surpresa de todos diz: "os muitos

pecados que ela cometeu estão perdoados
porque ela mostrou muito amor". Afirma
ainda: "os teus pecados estão perdoados.
A tua fé te salvou. Vai em paz".
Somente Jesus tem esse poder de libertar
dos pecados. Como aconteceu com a mu-
lher pecadora, com Madalena, Mateus,
Zaqueu, com outros irmãos e irmãs... tam-
bém acontece conosco quando confiamos
na força do amor de Deus. A liberdade que
Jesus nos traz é uma graça tão grande que
nos torna colaboradores d'Ele no anúncio
do Reino de perdão e misericórdia. Deste
modo, poderemos dizer como o Apóstolo
Paulo: "já não sou eu que vivo, é Cristo que
vive em mim".

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Senhor os nossos pe-
didos. Após cada oração, vamos respon-
der: Ouvi-nos por vosso amor.
L.1 Vossa Igreja caminha nas estradas do
mundo. Que seja sempre casa de acolhida,
sinal do vosso amor para com todos os
vossos filhos e filhas. Rezemos.
L.2 Pelo Papa Francisco, nosso bispo Dom
Paulo e todos os sacerdotes. Que sejam
verdadeiros ministros da misericórdia de
Deus. Que ajudem a resgatar e a conduzir
até Jesus Cristo, os que estão a margem da
sociedade e são escravizados pelo peca-
do. Rezemos.
L.1 A paróquia de Santo Antônio em São
Mateus, festeja seu Padroeiro. Que sejam
fortalecidos os Padres Combonianos que
lá trabalham, os Leigos e Leigas engajados
e todo povo de Deus na missão de anunci-
ar o Evangelho do Reino. Rezemos.
L.2 Que namorados e noivos respondam
ao chamado de Deus. Constituam uma fa-
mília com valores humanos e cristãos. Re-
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zemos.
L.1 Que sejamos capazes de estender a
mão para aqueles que sofrem e os acolha-
mos como verdadeiros irmãos em Cristo.
Rezemos.
D. Ouvi Pai de Bondade, as preces do vos-
so povo.  Ouvi também aquelas que estão
em nossos corações. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

ORAÇÃO DO ANO SANTO DA MI-
SERICÓRDIA
(ler todos juntos)

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Jesus é o maior dom do amor que re-
cebemos. Apresentemos a nossa vida e o
desejo de segui-lo, junto com nosso dízimo
e ofertas.
Dá-nos um coração... nº 414

12. PAI NOSSO
D. Deus é nosso Pai e nos trata como fi-
lhos e filhas. Aprendamos a viver como ir-
mãos e irmãs. De mãos dadas, formando
a grande família do povo de Deus, ousa-
mos dizer: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto de uma sociedade capaz
de perdoar, acolher e amar. Ajudemos
construir esse sonho de Jesus Cristo.
Saudemo-nos mutuamente com um gesto
de paz.
Cristo, quero ser instrumento... nº 543

14. ORAÇÃO
D. Ó Pai, Vossa Palavra que celebra-
mos, prefigure em nós o Vosso amor e

a Vossa misericórdia. Alimentados e re-
abastecidos pela Vossa graça possamos
promover a comunhão em Vossa Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco
T.: Ele está no meio de nós
D. A paz de Deus, que supera todo entendi-
mento, guarde nossos corações e nossas
mentes no conhecimento e no amor de Deus,
e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Amém.
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Vivendo o amor e a misericórdia, ide em
paz que o Senhor nos acompanhe.
T. Graças a Deus.

17. CANTO
Vamos em paz, e o Senhor nos acompa-
nhe... nº 766

Leituras para a Semana
2ª 1Rs 21, 1-16 / Sl 5, 2-3.5-7 Mt 5, 38-42
3ª 1Rs 21, 17-29 / Sl 50(51) / Mt 5, 43-48
4ª 2Rs 2, 1.6-14 / Sl 30(31) / Mt 6, 1-6.16-18
5ª Eclo 48, 1-15 / Sl 96(97) / Mt 6, 7-15
6ª 2Rs 11, 1-4.9-18.20 / Sl 131(132) / Mt 6, 19-23
Sáb.: 2Cr 24, 17-25 / Sl 88(89) / Mt 6, 24-34


