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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

A CASA DO CRISTÃO E A HOSPITALIDADE

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, alegres nos encontramos
para louvar, agradecer e reverenciar a Deus
por tudo o que fez em nossas vidas. É o pró-
prio Deus que nos convida a participar do
mistério de salvação.
Todos: Viver é encontrar-se com Deus,
com os irmãos/ no encontro com o mun-
do, está nossa missão.

C. Esta celebração em torno da Palavra
de Deus nos impulsiona em direção ao
outro para servi-lo com amor e dedicação,
na gratuidade. Conscientes de nossa mis-
são, cantemos.

02. CANTO
Dom da vida... nº 66

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos alegres a Trindade Santa aqui
presente, nos congregando em comunida-
de. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Nem sempre conseguimos ser fiéis ao
apelo do Pai. Trazemos em nossa fragili-
dade humana a mancha do pecado.  Por
isso, reconheçamos a grandeza de Deus,
seu amor, misericórdia e bondade. Ele sem-



pre se dispõe a acolher a cada um de nós
(silêncio).
Senhor que viestes salvar... nº 189
D. Deus, rico em misericórdia, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos o Senhor com alegria por
aqueles que servem a nossa comunidade.
Glória a Deus na imensidão... nº 237

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, sede generoso para com os
vossos filhos e filhas e multiplicai em
nós os dons da vossa graça. Que reple-
tos de fé, esperança e caridade, guar-
demos fielmente os vossos mandamen-
tos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Com alegria acolhamos a Palavra de
Deus. Ela revela, por Jesus, o projeto de
salvação para toda a humanidade.
Palavra de Salvação... nº 279

PRIMEIRA LEITURA: Gn 18, 1-10a

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 14(15)
Refrão: Senhor, quem morará em vos-
sa casa?

SEGUNDA LEITURA: Cl 1, 24-28

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

EVANGELHO:  Lc 10, 38-42

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Boa nova de Deus... nº 306

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje, a Palavra de Deus nos apresenta dois
modos de acolher o Senhor. Eles se relaci-
onam e se completam. O primeiro, é aco-
lhendo-o na sua Palavra, como Maria, a irmã
de Marta e de Lázaro. Para nós, Maria é
modelo do discípulo que contempla o Se-
nhor e escuta sua palavra. Vejam a disponi-
bilidade, a atenção a Cristo, a acolhida à
Palavra. Ela brota do coração do Salva-
dor. Neste mundo da competição e do
estresse, tenho acolhido o Cristo que bate
à minha porta? Quando não acolhemos Je-
sus e seus ensinamentos, as consequências
logo aparecem. Vêm as crises de fé. Per-
demos o entusiasmo. Deixamos de rezar.
Alimentamos o medo, a angústia. E tantos
outros sentimentos nos impedindo de agir
como Jesus. A advertência de Jesus serve
para todos nós, acostumados com muitas
atividades: "Marta, Marta! Tu te preocupas
e andas agitada por muitas coisas. Porém,
uma só coisa é necessária". Que coisa é a
única necessária? Estar aos pés do Senhor.
É esta a parte que Maria escolheu e que
jamais será tirada, porque vem Deus.
Há outro modo de acolher Aquele que está
à porta e bate. Também deve brotar da es-
cuta da Palavra. Trata-se de acolher os ou-
tros, de hospedá-los no nosso coração e
na nossa vida. Recordemos a cena de
Abraão. Estava sentado, "no maior calor do
dia". Ao ver os estrangeiros que lhe estão
próximos, corre ao encontro deles. Insistiu
convidando para que comessem de sua
mesa. Deu-lhes o melhor que tinha. Fez isso
porque tem fé! Para Abraão, não existe aca-



so. Sem saber, naqueles estrangeiros aco-
lhidos desinteressadamente, Abraão estava
acolhendo o próprio Senhor. E, ao fazê-lo,
tornou-se fecundo: "Onde está Sara, tua mu-
lher? Voltarei, sem falta, no ano que vem,
por esse tempo, e sara, tua mulher, já terá
um filho!" Bendita hospitalidade que gera
vida!
Pensemos nos pobres, desvalidos. Nos sem
amor. Nos que caíram. Nos que se sentem
sozinhos; que batem à nossa porta pedindo
uma esmola. Nos que pedem atenção, res-
peito, compreensão, perdão e amor… So-
mos tentados ao fechamento no nosso mun-
do e nas nossas preocupações! E, no en-
tanto, neles, o Senhor bate à nossa porta.
Só poderemos hospedar Jesus em plenitu-
de quando estes dois modos forem com-
preendidos: hospedá-lo na escuta da Pala-
vra e no silêncio da oração e hospedá-lo
naqueles que vêm a nós pelos caminhos da
vida. Busquemos ser verdadeiros discípu-
los de Jesus Cristo, revelando aos irmãos
aquilo que d'Ele aprendemos. Esta atitude
nos tornará autênticos missionários do Evan-
gelho. Teremos profunda espiritualidade fun-
damentada no agir de Jesus. Nessa íntima
relação entre a contemplação e a ação é
que nos tornaremos verdadeiros discípulos
e missionários de Jesus. Anunciaremos o
Reino de Deus a todos os seus filhos e fi-
lhas. Que o Senhor nos conceda hospedar
sempre, para que encontremos hospedagem
no seu coração.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé em Deus que
nos acolhe e nos envia em missão.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Supliquemos a Deus, para sermos aco-
lhedores e hospitaleiros para com o próxi-

mo. Cantemos:
Todos: Vossa Igreja vos pede ó Pai, Se-
nhor nossa prece escutai.
L. Que as comunidades cristãs sejam no
mundo atual, um sinal vivo da abertura e da
comunhão das pessoas. Cantemos.
L. Pela Igreja peregrina, para que cresça
sempre mais na comunhão e no serviço.
Cantemos.
L. Que as vítimas da fome e da violência
encontrem sempre o auxílio de que neces-
sitam. Cantemos.
L. Que os cristãos, inspirados nos exem-
plos dos Mártires dos nossos tempos, se-
jam comprometidos na defesa da vida. Can-
temos.
L. Que os que vivem na solidão,encontrem
pessoas abertas e hospitaleiras que lhes
deem generosamente seu tempo e seu au-
xílio. Cantemos.
D. Acolhei, Pai de amor, as súplicas que a
Vós elevamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Oração das Santas Missões Populares
Senhor que dissestes aos vossos discípu-
los, "ide pelo mundo inteiro e anunciai o
Evangelho a toda criatura", concedei à nossa
Igreja diocesana a graça de realizar este
santo mandato.
Vós que destes aos vossos Apóstolos o
Espírito Santo, enviai sobre todas as forças
vivas da Igreja Diocesana os dons deste
mesmo Espírito, a fim de que, com alegria,
empenho e sabedoria se engajem nas San-
tas Missões Populares.
Que esta ação evangelizadora, assumida
com alegria e entusiasmo, seja o 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.
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Que Maria, Mãe da Igreja, São Mateus, o
grande Apóstolo e todos os nossos santos
padroeiros nos ajudem a ser verdadeiros
Discípulos Missionários de Jesus Cristo,
para que nosso povo tenha vida.
Amém!

11. BOLETIM DO DÍZIMO
Leitor (a): "Entregai o dízimo ao tesouro
do templo, diz o Senhor, e vereis se não
vos abro os reservatórios do céu, e se não
derramo a minha bênção sobre vós muito
além do necessário" (Malaquias 3, 10).
C. O dízimo é uma fonte de bênçãos.
Quanto mais sou fiel no dízimo, tanto mais
recebo e aceito a presença de Deus na
minha vida. O dízimo abre o coração por
fora e Deus me presenteia com os seus
dons. Ele é expressão da minha fé.

Todos: Senhor, sei que estais, por amor,
sempre pronto a nos dar graças e bên-
çãos. Ao oferecer o dízimo, coloco-me
à Vossa disposição. Obrigado pela pre-
sença amorosa em minha vida e na
vida de nossa comunidade. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus os frutos que de
sua bondade recebemos: nossas ofertas e
dízimos. Ofereçamso também o testemu-
nho de fidelidade ao Evangelho de Verino
Sossai, cuja morte hoje lembramos.
Meu coração é para ti, Senhor... nº 429

13. PAI NOSSO
D. Com fé e confiança, elevemos ao Pai a
oração que o próprio Cristo nos ensinou.
Pai nosso...

Leituras para a Semana
2ª Mq 6, 1-4.6-8 / Sl 49(50) / Mt 12, 38-42
3ª Mq 7, 14-15.18-20 / Sl 84(85) / Mt 12, 46-50
4ª Jr 1, 1.4-10 / Sl 70(71) / Mt 13, 1-9
5ª Jr 2, 1-3.7-8.12-13 / Sl 35(35) / Mt 13, 10-17
6ª Ct 3, 1-4a / Sl 62(63) / Jo 20, 1-2.11-18
Sáb.: Jr 7, 1-11 / Sl 83(84) / Mt 13, 24-30

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Peçamos ao Senhor que nos dê a sua
paz, para juntos construirmos um mundo
mais fraterno. Alegres, saudemo-nos uns aos
outros em Cristo Jesus.
Deus nos abençoe... nº 544

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, permanecei junto ao povo
que iniciastes nos sacramentos do vos-
so Reino. Assim, despojando-nos do ve-
lho homem, passemos a uma vida nova.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Desça sobre nós a benção de Deus todo
poderoso: Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
D. Glorificai o Senhor com vossas vidas. Ide
em paz e que o Senhor vos acompanhe.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Todo dia eu encontro muita gente... nº 760


