
N° 2.173  (Ano C/Verde)   12° Domingo do Tempo Comum    19 de junho de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"TU ÉS O CRISTO DE DEUS"

- Acolher fraternalmente a todos, especialmente
os visitantes.
- Colocar em destaque a cruz. Preparar um faixa
ou cartaz com os dizeres: "Tome a sua cruz todos
os dias e siga-Me" e colocar perto da cruz.
- Distribuir o folheto com a Oração do Ano da
Misericórdia para se rezar no momento das pre-
ces.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam
bem vindos. A liturgia deste domingo coloca

no centro da nossa reflexão a figura de Je-
sus: quem é Ele para nós? Qual o impacto
que a sua proposta de Reino tem em nos-
sas vidas? Descubramos Jesus, o "Messi-
as" que liberta os homens pelo amor e dom
da vida. Jesus nos convida a nos identifi-
car com Ele, tomando a nossa cruz. Faça-
mos da nossa própria vida um dom gene-
roso aos outros. Cantemos:

02. CANTO
Dom da vida... nº 66

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, estamos reunidos na
presença da Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. Que a graça de Nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam com todos.
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Crer em Cristo é abraçar sua cruz no
sofrimento, na caridade e no perdão. Em



silêncio, pensemos quantas vezes nos afas-
tamos do caminho de Jesus. (Pausa para
reflexão pessoal.) Confessemos os nossos
pecados:
Confesso a Deus todo poderoso...
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. T. 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. Com alegria, cantemos: Glória a Deus
nas alturas... n° 227

06. ORAÇÃO
D. Senhor Deus, dai-nos a graça de Vos
amar e temer. Vós nunca cessais de con-
duzir os que firmais no vosso amor. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:
Zc 12, 10-11;13,1

L.1 Leitura da Profecia de Zacarias.

SALMO RESPONSORIAL: 62(63)
Refrão: A minh'alma tem sede de vós,
como a terra sedenta, ó meu Deus!

SEGUNDA LEITURA: Gl 3, 26-29

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

EVANGELHO: Lc 9, 18-24

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Se alguém quer vir... n° 327

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
"Jesus estava rezando num lugar retirado..."
(Lc 9,18). Sempre que Jesus vai realizar
algo importante, Ele se retira e reza. A ora-
ção de Jesus certamente não é uma cole-
ção de pedidos com fórmulas imensas que
tem a intenção de convencer a Deus sobre
o quanto se precisa de uma determinada
graça. A oração de Jesus é uma invocação
para que a sua atitude esteja de acordo com
a vontade do Pai. Orar é mais do que pe-
dir. Orar é uma sintonia da presença amo-
rosa de Deus. É permitir que Ele invada e
tome conta de nossa vida.
Após rezar, Jesus proclamou uma pergun-
ta: "Quem diz o povo que eu sou?" E de-
pois: "E vós, que dizeis que eu sou?". Ele
não estava preocupado com a sua própria
imagem. Desejava saber se realmente os
discípulos eram conscientes do significado
de sua vida e missão.
A mesma pergunta é dirigida a cada de um
de nós hoje: O que pensamos sobre Jesus?
Se pudéssemos dizer em poucas palavras,
qual é o significado da pessoa de Jesus para
nossa vida? O que diríamos?
A resposta de Pedro foi correta do ponto
de vista doutrinário, mas nem sempre a pro-
clamação da correta doutrina revela a pu-
reza do coração. Se Pedro reconheceu que
Jesus é o Cristo de Deus, ainda não era
capaz de compreender a profundidade de
sua proclamação. Para Pedro o Cristo era
o vencedor absoluto dos poderes deste
mundo. Era uma imagem bem longe de um
profeta do Reino que seria capaz de mos-
trar a sua fraqueza e de assumir a humilha-



ção da cruz.
Hoje podemos também carregar imagens
deformadas sobre a pessoa de Jesus. Como
Pedro, não admitir certas dimensões da vida
do Cristo que nos incomodam, que  nos
questionam: Quem é Ele? Um revolucioná-
rio político? Um milagreiro que cura qual-
quer doença e afasta toda dor? Um amante
do sofrimento? Um mestre "light" que traz
os consolos afetivos contra o stress da pós-
modernidade? Um sacerdote todo-pode-
roso? Um Deus que faz de conta que é ho-
mem e que, portanto, não vive os limites da
condição humana? Um homem como qual-
quer outro, mas que trouxe alguns
ensinamentos bonitos?
Quem é o "nosso" Jesus? (pequena pausa)
Certamente Jesus frustrou aqueles que o
seguiam. Era difícil imaginar um Jesus mor-
rendo como um derrotado, humilhado di-
ante daqueles que eram causa de ódio do
povo.
A cruz é o último ensinamento que os após-
tolos desejavam. Depois se frustrariam com
o serviço. Este não era o Cristo de Pedro e
dos seus amigos... Talvez, nem sempre seja
o "nosso" Cristo. "Se alguém quiser me se-
guir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz
cada dia e siga-me". Renunciar a si mesmo
é lutar contra a comodidade. É saber sair
de si e não se preocupar em demasia con-
sigo mesmo.
No Evangelho de Lucas, há algo singular
no convite de Jesus: Ele nos pede para que
tomemos a cruz "a cada dia". Todos os dias,
quando abrimos nossos olhos pela manhã,
devemos carregar a cruz que se apresenta.
Cada momento de nossa vida tem a sua
cruz. Ora é a dor que nos vem de fora
trazida pela normalidade da nossa existên-
cia, ora é a escolha pelo doloroso caminho
do amor e da verdade. Lutar pelos valores,
clamar pela justiça, exigir a verdade e a

coerência, pedir a honestidade... Tudo isso
é carregar a cruz do Cristo. Se for feito sem
violência, pelo simples sonho de um mundo
mais parecido com o Reino proclamado
pelo Cristo, certamente é uma resposta ao
convite feito por Jesus.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Apresentemos a Deus nosso culto sin-
cero e verdadeiro. Professemos com entu-
siasmo a nossa fé:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai que nos revelou seu Filho e nos
mostra o caminho da salvação, peçamos
confiantes:
Senhor, atendei a nossa prece.
L. Pelo Papa Francisco, os bispos, padres,
diáconos, religiosos e religiosas e toda a
Igreja espalhada pelo mundo inteiro. Para
que sigam corajosamente o caminho reve-
lado por Jesus. Nós vos pedimos.
L. Que os cristãos leigos e leigas, especial-
mente nossos jovens. Que assumam a mis-
são de cristãos batizados e coloquem seus
dons e talentos a serviço da Igreja e da so-
ciedade. Nós vos pedimos.
L. No próximo dia 24, as paróquias de Vila
Pavão, Pinheiros e Braço do Rio iniciarão
suas Semanas Missionárias. Que caminhem
sempre na fé e na esperança em busca de
uma sociedade mais justa e fraterna. Nós
vos pedimos.
L. Pelos membros do Apostolado de Ora-
ção reunidos em São Gabriel da Palha. Que
este momento os faça experimentar e tes-
temunhar a mansidão e a humildade que
brotam do Coração Misericordioso de Je-
sus. Nós vos pedimos.
D. Senhor, atendei as súplicas da vossa
Igreja reunida. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.
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Leituras para a Semana
2ª 2Rs 17, 5-8.13-15a.18 / Sl 59(60) / Mt 7, 1-5
3ª 2Rs 19, 9b-11.14-21.31-35a.36 / Sl 47(48)

Mt 7, 6.12-14
4ª2Rs 22, 8-13; 23, 1-3 / Sl 118(119) / Mt 7, 15-20
5ª 2Rs 24,8-17 / Sl 78(79) / Mt 7, 21-29
6ª Is 49, 1-6 / Sl 138(139) / Lc 1, 57-66.80
Sáb.: Lm 2, 2.10-14.18-19 / Sl 73(74) / Mt 8, 5-17

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

11. BOLETIM DO DÍZIMO
L. Dízimo é devolução, gratidão, ato de
amor a Deus, à Igreja e aos irmãos e ir-
mãs. Dízimo é partilha do que se tem. Par-
tilhar é dividir.
Todos: Senhor, / coloco em Vossas
mãos todo o meu ser. / Tudo o que sou
e tenho é Vosso. / Confio na Vossa mi-
sericórdia / e agradeço a Vossa presen-
ça amorosa em minha vida. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Com alegria, ofertemos, além de nos-
sos dízimo e ofertas, nosso compromisso
de trabalhar para a construção do Reino
de Deus. Cantemos.
Ofertar nossa vida... n° 451

13. PAI NOSSO
D. De mãos dadas, rezemos como irmãos
e irmãs a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Somos instrumentos da paz na nossa
comunidade e no mundo. Primeiro ela deve
reinar entre nós, Corpo Cristo. Por isso,
saudemo-nos, desejando a paz de Jesus.
A paz esteja contigo... nº 540

15. ORAÇÃO
D. Renovados pela Vossa Palavra, nós
Vos pedimos, ó Deus: que possamos
receber um dia a salvação que devota-

mente estamos celebrando. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos o Deus todo-poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo.
T. Amém!
D. Tomando cada um sua cruz e seguindo o
Cristo de Deus, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.

18. CANTO
Eu venho do sul e do norte... n° 1.115


