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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

A FELICIDADE NÃO PODE ESTAR NAS RIQUEZAS

01. MOTIVAÇÃO
C. A alegria do homem está unicamente em
Deus. Desse amor que recebemos D'Ele,
devemos amar o próximo. Tudo que pode
nos afastar do Pai misericordioso deve ser
combatido. Neste domingo refletiremos so-
bre renunciar ao apego dos bens materiais.
Nosso coração esteja no Senhor.

02. CANTO
Eu Sou o caminho... nº 71

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Deus que enviou seu Filho para habitar
no meio de nós. Ele esteja sempre
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes no Pai misericordioso, can-
temos nossos arrependimento.
Senhor se tua voz não ouvi... n° 219
D. Deus todo-poderoso, tende compaixão
de nós, perdoai os nossos pecados e nos
conduzais 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
Glória a Deus nos altos céus... nº 229

06. ORAÇÃO
D. Manifestai, ó Deus, vossa inesgo-



tável bondade para com os filhos e fi-
lhas que imploram e se gloriam de Vos
ter como criador e guia. Restaurando
para eles a vossa criação, conservai-a
renovada. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo.

07. DEUS NOS FALA
D. Escutemos com o coração a Palavra de
Deus.

PRIMEIRA LEITURA:
Ecl 1, 2; 2, 21-23

L.1 Leitura do Livro de Eclesiastes.

SALMO RESPONSORIAL: 89(90)
Refrão: Vós fostes ó Senhor, um refú-
gio para nós.

SEGUNDA LEITURA: Cl 3, 1-5.9-11

L.1 Leitura da Carta de São Paulo ao
Colossenses.

EVANGELHO: Lc 12, 13-21

CANTO DE ACLAMAÇÃO
A palavra de Deus está viva... nº 296

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Desde o prinícipio procuramos nosso lugar
na criação. Para que nascemos? Para onde
vamos? E depois? Essas perguntas não são
uma afronta a Deus, mas parte integrante
do nosso ser que luta para encontrar a ra-
zão de tudo. Porém, esse belo processo
pode ser ofuscado pelas banalidades da

vida, ou pelo apego exagerado aos bens
materiais.
A primeira leitura e o evangelho estão em
perfeita sintonia quando assinalam a busca
desenfreada do ser humano pelo dinheiro.
Essa forma de existência, quando não cui-
dada, afasta o homem de seu Criador tor-
nando-o excessivamente apegado aos bens
desse mundo. Tudo é passageiro, diz o
Eclesiastes. Por isso, qualquer labuta hu-
mana perde seu significado se não é posta
em seu devido lugar. Sua fadiga de nada
adianta, pois tudo passa.
No evangelho de hoje, Jesus esclarece aos
apóstolos os perigos de todo tipo de ga-
nância. O discípulo, ao longo de sua cami-
nhada, pode esquecer sua missão e abra-
çar ideais que não condizem com sua op-
ção. Essa postura rompe os laços com Deus
e com o próximo.
O risco da autossuficiência sempre está li-
gado a alguma postura individualista e no
caso desta passagem, o rico está cheio de
coisas, mas vazio de Deus. Este homem
cessou de se perguntar pela essência da
vida e de seu lugar enquanto filho do Se-
nhor, pois sua esperança está nos bens. Há
também uma total ausência de preocupa-
ção social, pois o prazer próprio é sua meta
final.
O Catecismo da Igreja Católica (n. 2424)
afirma: "O apetite desordenado pelo dinhei-
ro produz a negação de Deus e do próxi-
mo". Creio possuir, mas no fim das contas
sou possuído pelos bens os quais me ce-
gam. Essas consequências se veem até mes-
mo na natureza a qual vem sofrendo duros
golpes devido à ambição humana (esse tema
é abordado pela campanha da fraternidade
desse ano).
A parábola de hoje também é uma crítica
ao modelo econômico existente no tempo



de Jesus: os dízimos do templo e o imposto
a Roma. O povo marginalizado se via es-
magado pelos mais poderosos levando-os
a um empobrecimento cada vez maior. To-
davia, esse problema não era apenas do
tempo de Jesus, mas continua a perdurar
hoje. A opulência de uns se garante pela ex-
ploração de outros. Num mundo capitalista
não há lugar para um humanismo cristão.
O Pai misericordioso quer que os filhos não
se deixem enganar pelos bens materiais, pois
o coração do homem só repousa quando
está em Deus (Santo Agostinho). Somos
educados a usar com sabedoria os bens
materiais, ajudando o próximo e ao desen-
volvimento humano responsável, para que
sejamos ricos para com Deus, e no fim da
vida alcancemos os bens eternos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Alimentados pela Palavra de Deus pro-
fessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Confiantes, apresentemos nossas pre-
ces ao Senhor:
L. Amanhã, Dom Aldo celebrará 45 de or-
denação episcopal. Que ele guarde fielmente
sua vocação. Rezemos ao Senhor.
L. Rezemos pela Paróquia Senhor Bom
Jesus de Água Doce do Norte, que no  pró-
ximo dia 06 celebra seu padroeiro. Que esta
porção do povo de Deus seja sempre fiel a
Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor.
L. Que saibamos usar os bens terrenos que
nos foram concedidos por Deus, de tal
modo que tenhamos os nossos corações fi-
xos nos bens celestes. Rezemos ao Senhor.
Preces espontâneas
D. Concluamos nossos pedidos com a Ora-
ção das Santas Missões Populares:

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.
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): "Anunciar o Evangelho não é
título de glória para mim; pelo contrário, é
uma necessidade que me foi imposta. Ai de
mim seu eu não anunciar o Evangelho" (1ª
Carta de Paulo aos Coríntios 9,16).

Comentarista: Ao evangelizar, a Igreja faz
o que Jesus fez: vai ao encontro das pesso-
as. Essa ação se concretiza por meio das
missões. As Santas Missões Populares são
exemplo de missão realizada dentro e fora
da Igreja. O dízimo dá sustentação à ação
missionária. Ele possibilita que a pessoa de
Jesus e os valores do Evangelho cheguem a
todos.

Todos: Senhor, coloco em Vossas mãos
a minha vida. Tudo o que sou e tenho é
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Vosso. Acolhei nossa família, comuni-
dade e afazeres do dia a dia. Confio na
Vossa misericórdia. Agradeço a Vossa
presença amorosa em minha vida.
Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Ofertemos nossos dons com disposi-
ção de coração.
Nossa vida de comunidade... n° 441

13. PAI NOSSO
D. Como discípulos missionários de Jesus,
rezemos a oração do Senhor: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Com alegria no coração, saudemo-nos
uns aos outros com um gesto de comu-
nhão fraterna.
Canto à escolha

15. ORAÇÃO
D. Acompanhai, ó Deus, com proteção
constante os que renovastes com o pão
da Palavra. Não cesseis de nos alimen-
tar e tornai-nos dignos da salvação eter-
na. Amém.

16. AVISOS
- 6 a 13: Semana do Estudante. Tema: "Ju-
ventude e direito à educação". Lema: "Edu-
cação libertadora constrói nossa casa co-
mum" - Iluminação bíblica: "E a verdade
libertará vocês" (Jo 8,32b).

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

Leituras para a Semana

2ª Jr 28, 1-17 / Sl 118(119) / Mt 14, 13-21
3ª Jr 30, 1-2.12-15.18-22 / Sl 101(102) / Mt 14, 22-36
4ª Jr 31, 1-7 / (Sl) Jr 31, 10-13 / Mt 15, 21-28
5ª Jr 31, 31-34 / Sl 50(51) / Mt 16, 13-23
6ª Na 2, 2.3; 3, 1-3.6-7 / (Sl)Dt 32, 35-41 / Mt 16, 24-28
Sáb.: Dn 7, 9-10.13-14 / Sl 96(97) / Lc 9, 28b-36

D. Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Cristo é a felicidade... n° 734


