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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES
Mês Vocacional - Dia do Padre

A FÉ, NOSSO TESOURO

Criar um clima de oração e recolhimento, can-
tando o refrão: Aquele que vos chamou... nº 711

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, celebramos juntos o dia
do Senhor. Ele nos convida a perseverar na
fé e viver de acordo com a sabedoria dos
justos. Abrindo o mês das vocações, reza-

mos pelos ministros ordenados: a exemplo
do Bom Pastor, sua vida seja exemplo de
doação e humildade, no serviço alegre do
anúncio do Evangelho. Cantemos:

02. CANTO
Irmãos, vamos celebrar... nº 073

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. É o Deus Trindade que nos convoca e
reúne, em seu amor. Cantemos o sinal da
nossa fé: Em nome do Pai...
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Irmãos e irmãs, necessitamos da mise-
ricórdia de Deus. Invoquemos o seu per-
dão. Fomos muitas vezes infiéis à nossa vo-
cação cristã. Cantemos:
Perdoai-me outra vez, Senhor... nº 212
D. Deus de ternura e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pe-



cados e nos conduza na santidade à vida
eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que nos convoca
a viver a plenitude do seu amor. Cantemos:
Glória a Deus Trindade... nº 242

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, a
quem ousamos chamar de Pai. Dai-nos
cada vez mais um coração de filhos, para
alcançarmos um dia a herança que
prometestes. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Sb 18, 6-9

L.1 Leitura do Livro da Sabedoria.

SALMO RESPONSORIAL:  32(33)
Refrão: Feliz o povo que o Senhor es-
colheu por sua herança!

SEGUNDA LEITURA: Hb 11, 1-2.8-19

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 12, 32-48

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

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste domingo nos convida a fi-
carmos atentos aos sinais que o próprio
Deus nos oferece, para fazermos uma ex-

periência autêntica do seu mistério. Para o
homem de fé, toda a realidade é simbólica:
a natureza, as pessoas. Os acontecimentos
da vida transmitem algo que nos pode levar
a Deus.
As leituras tecem um elogio aos antepassa-
dos na fé. De modo muito particular, a car-
ta aos hebreus elogia Abraão, chamado "o
pai na fé" para os judeus, os cristãos e tam-
bém os muçulmanos. Chamado a partir para
uma terra estrangeira, Abraão colocou-se
inteiramente à disposição do Senhor, obe-
decendo-o em tudo. Nem mesmo recusou
oferecer o próprio filho em sacrifício. Na
generosidade, de coração aberto, confia no
Senhor. Por isso ele é exemplo para todos
os que creem.
Jesus, no evangelho, convida à prontidão,
na esperança - "rins cingidos e lâmpadas
acesas". Toda ação do cristão deve estar
ligada ao seu compromisso batismal: ser, na
realidade do dia-a-dia, sacramento do pró-
prio Cristo. Isso exige atenção aos sinais
que o mundo apresenta. Há muita coisa que
não combina com a proposta de Jesus. É
preciso discernimento para perceber as
contradições da sociedade e iluminá-las
com a luz de Cristo. Não é tarefa fácil. So-
mos um "pequenino rebanho". Isto exige
ainda mais de nós. Pequena quantidade, mas
grande qualidade: esse é o desejo de Deus!
Seguindo a Jesus, perguntamos: onde está
nosso coração? É a indicação de hoje do
texto de Lucas: "onde está o vosso tesou-
ro, aí estará também o vosso coração". Que
será que norteia nossa vida hoje? Rique-
zas? Prestígio? Prazeres momentâneos?
Sede de poder? O Papa Francisco ensina:
há muitos corações mundanos no seio de
nossas comunidades... Mas ainda há solu-
ção! Sempre é tempo de escutar a Palavra
de Deus e de converter o nosso coração!
É para isso que o Senhor provê a sua Igre-
ja de pastores: para que nos mantenhamos



no caminho certo! Celebrando a vocação
ao ministério ordenado, tomamos consci-
ência de que o Senhor nunca abandona o
seu povo, mas lhe oferece cuidado e prote-
ção constantes. De fato, ensina o Concílio:
"Os presbíteros do Novo Testamento, em
virtude da vocação e ordenação, de algum
modo são escolhidos entre o povo de Deus,
não para serem separados dele ou de qual-
quer homem, mas para se consagrarem to-
talmente à obra para a qual Deus os assu-
me. Não poderiam ser ministros de Cristo
se não fossem testemunhas e dispensadores
de uma vida diferente da terrena, e nem
poderiam servir aos homens se permane-
cessem alheios à sua vida e às suas situa-
ções. O seu próprio ministério exige, por
um título especial, que não se conformem a
este mundo; mas exige também que vivam
neste mundo entre os homens e, como bons
pastores, conheçam as suas ovelhas e pro-
curem trazer a este redil aquelas que não
lhe pertencem, para que também elas ou-
çam a voz de Cristo e haja um só rebanho e
um só pastor" (Decreto Presbyterorum
Ordinis, n. 3). Por isso é importante rezar
pelo bispo e por nossos padres. Com a gra-
ça de Deus com que são investidos em seu
ministério, possam eles nos conduzir com
segurança nos caminhos da fé, nos cami-
nhos de Deus.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A fé é uma verdadeira herança. É o nos-
so maior tesouro! Nessa certeza, professe-
mos juntos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus as nossas súpli-
cas. Que Ele nos atenda em sua bondade.
Após cada pedido, digamos: Deus de bon-
dade, escutai nossa oração.
L. Pelos que creem no Deus único. Que

sejam testemunhas do amor e da paz. Re-
zemos.
L. Pelos nossos pais, que primeiro nos
transmitiram a fé. Seu exemplo nos anime
no seguimento de Jesus. Rezemos.
L. Pelos padres de nossa Igreja Diocesana.
Para que permaneçam firmes e fiéis ao seu
ministério. Rezemos.
L. Pelos seminaristas de nossa diocese. Que
se mantenham alegres e perseverantes no
discernimento da sua vocação. Rezemos.
L. Pelos jovens de nossa comunidade. Com
coração generoso, coloquem-se à disposi-
ção de escutar o chamado de Deus. Reze-
mos.
D. Ouvi-nos, Pai de amor. Tornai-nos cada
dia mais dóceis e disponíveis a acolher a
vossa vontade. Ensinai-nos, no amor, a vi-
ver os valores do vosso Reino. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
Leitor (a): "Quem semeia pouco, pouco
colherá; quem semeia com generosidade,
com generosidade há de colher. Cada um
dê conforme decidir em seu coração, sem
pena ou constrangimento. Deus ama quem
dá com alegria. Deus pode enriquecer vocês
com toda espécie de graça, para que te-
nham sempre o necessário e ainda fique so-
brando alguma coisa para poderem cola-
borar em qualquer obra" (2 Coríntios 9, 6-8).
Comentarista: A comparação entre o se-
mear e o ofertar nos ensina que quanto mais
aberto está o nosso coração para partilhar,
tanto mais está para receber. Quem ofere-
ce o dízimo com sinceridade de coração,
coloca-se debaixo de uma chuva de gra-
ças.
Todos: Ó Pai, obrigado pelas incontáveis
graças que de Vós recebo. Vou abrir
ainda mais o meu coração para Vos lou-
var e bendizer. Amém.
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12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Pode-se preparar alguns cartazes com os no-
mes ou fotos dos padres e seminaristas nasci-
dos na paróquia, e também dos que nela traba-
lham atualmente)
C. Apresentemos ao Senhor, neste dia, a
vida de nossos ministros ordenados, e tam-
bém daqueles que se preparam para assu-
mir estes ministérios. Lembremos também
a vida de tantos padres missionários que
dedicaram a sua vida na implantação da
Igreja em nossa região. Apresentemos tam-
bém o nosso dízimo e ofertas, sinais da nos-
sa responsabilidade e compromisso para
com as vocações. Cantemos:
Abraão começou a estrada... nº 402

13. PAI NOSSO
D. Rezemos confiantes a oração que o Se-
nhor nos ensinou: Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. A paz é um dom de Deus. Seus frutos
são cultivados num coração sensível à ur-
gência do Reino. Manifestemos o desejo
de um mundo mais justo e solidário, sem
guerras nem exclusões. Saudemo-nos em
Cristo Jesus.
Aperta a minha mão, irmão... nº 541

15. ORAÇÃO
D. Alimentados pela vossa palavra, ó
Pai, nós Vos pedimos: fazei germinar
as sementes lançadas generosamente
por vós no campo da Igreja. Que mui-
tos escolham o vosso serviço na pes-
soa dos irmãos e das irmãs. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Sábado próximo é a Romaria Diocesana
das Famílias ao Santuário Diocesano, em
Vinhático. Com esta expressão de fé, abri-
remos a Semana Nacional da Família em
nossa Diocese. Como estamos nos organi-
zando?
- Pensar em um gesto concreto que pode-
mos realizar em favor das vocações sacer-
dotais.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus da vida e da paz vos abençoe:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Anunciando a beleza da misericórdia do
Senhor, ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Deixa tua terra, teu mundo... nº 1.110

Leituras para a Semana
2ª Ez 1, 2-5.24-28c / Sl 148 / Mt 17, 22-27
3ª Ez 2, 8–3, 4 / Sl 118(119) / Mt 18, 1-5.10.12-14
4ª 2Cor 9, 6-10 / Sl 111(112) / Jo 12, 24-26
5ª Ez 12, 1-12 / Sl 77(78) / Mt 18, 21– 19, 1
6ª Ez 16, 1-15.60.63 / (Sl)Is 12, 2-6 / Mt 19, 3-12
Sáb.: Ez 18, 1-10.13b.30-32 / Sl 50(51) / Mt 19, 13-15


