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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês da Bíblia: Livro de Miquéias

NO CAMINHO DE JESUS, AGIR COM SABEDORIA

Para todo o mês de setembro: colocar em desta-
que, e devidamente ornada, uma Bíblia perto da
porta da igreja.

01. MOTIVAÇÃO
C. Nesta celebração, Deus nos alimenta com
sua Palavra para que sigamos com firmeza
os passos de seu Filho. Recordamos a doa-
ção total de Jesus que se prolonga nas pes-
soas que se consagram ao serviço do Rei-
no.

Refrão: Como Jesus, vou carregar, a
minha cruz pra poder ressuscitar (2x)
C. Ao iniciar o Mês da Bíblia, rezemos por
nossa Pátria. Que o Grito dos Excluídos
ajude a construir uma sociedade mais jus-
ta e solidária.

02. CANTO
Eu venho do Sul e do Norte... nº 1.081
(Todos missionários das Santas Missões Popu-
lares entram com uma cruz grande. Cada um
com sua cruzinha do 3º Retiro Paroquial e a
frase num cartaz: "Carregar a Cruz para ser
discípulo de Jesus". A cruz fica no presbitério e
a frase em destaque).

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Reunidos em assembleia para celebrar
a entrega de Jesus ao projeto do Pai, sau-
demos a Trindade Santa: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da vida, que pela morte de Seu
Filho libertou a humanidade, esteja sem-
pre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. A cruz de Cristo é a nossa salvação.
Diante dela peçamos que o Senhor nos per-
doe. Purificados, participaremos dignamen-
te desta celebração (Pedir que todos olhem,
em silêncio, para a cruz que entrou no início.
Depois continua):
D. Senhor, que fazeis passar da morte para
a vida quem ouve a Vossa Palavra, tende
piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que quisestes ser levantado da
terra para atrair-nos a Vós, tende piedade
de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que nos submetestes ao julga-
mento da Vossa cruz, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Deus, todo-poderoso, tende compaixão
de nós, perdoai nossos pecados e nos
conduzais à vida eterna.
Todos: Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Nossa comunidade se reúne para louvar
e agradecer a Deus. Nosso hino seja o re-
conhecimento de seu grande amor de Pai.
Cantemos.
Glória a Deus que é Pai... nº 1.166

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pai de bondade, nos
redimistes e adotastes como filhos e fi-
lhas. Concedei ao que creem no Cristo
a verdadeira liberdade e a herança eter-
na. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
(Sem comentários, preparar a entrada do
Lecionário dentro de uma peneira forrada com
a bandeira do Brasil e ao lado dela uma faixa
com os dizeres: "Que a Palavra dê sabedoria à

Terra da Santa Cruz").
Vamos ouvir a Palavra de Deus... nº 292

PRIMEIRA LEITURA: Sb 9, 13-18

L.1 Leitura do Livro da Sabedoria.

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

SEGUNDA LEITURA: Fm 9b-10.12-17

L.2 Leitura da Carta de São Paulo a
Filemon.

EVANGELHO: Lc 14, 25-33

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Fazei brilhar Vosso semblante ao Vos-
so servo e ensinai-me Vossas leis e manda-
mentos!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Lucas mostra um episódio ocorrido no pe-
ríodo em que numerosas multidões segui-
am Jesus. As pessoas pareciam sedentas
por seus ensinamentos. O verbo "seguir"
significa "ir atrás", "acompanhar". Jesus in-
dica às pessoas que o caminho de seu se-
guimento não é apenas ouvir palavras boni-
tas e reconfortantes. Seguir Jesus significa
adesão ao seu programa de vida. Exige
desapego até mesmo das pessoas mais que-
ridas e requer que cada um tome sua cruz.
A caminhada não é fácil, mas seu final não
está na cruz e sim no que vem depois dela:
Jesus a completou na glória da ressurrei-
ção. Olhando para a cruz e a ressurreição,
a opção não deve ser feita apressadamen-



te. Assim como um construtor calcula os
gastos para edificar uma obra e um rei cal-
cula as forças que tem para enfrentar o
inimigo, também quem quer seguir Jesus
deve ter consciência do quanto lhe será
exigido. A exigência de Jesus é radical: "se
não renunciar a tudo o que tem, não pode
ser meu discípulo!" (Lc 14,33). Esta renún-
cia diz respeito ao esvaziamento de si mes-
mo, para se deixar preencher pelo próprio
Cristo. Sem isso seremos discípulos incom-
pletos.
São Paulo, escrevendo a Filêmon, mostra
concretamente a vivência do desapego. Diz
ele sobre Onésimo: "meu filho que fiz nas-
cer na prisão para Cristo... ele é como o
meu próprio coração" (Cf. Fm 23). Ele evi-
dencia sua profunda doação interior ao re-
velar a Filêmon que "gostaria de retê-lo jun-
to de mim", porém "o estou mandando de
volta a ti". Esta passagem ilustra o evange-
lho de hoje: o desprendimento de Paulo em
relação a Onésimo concretiza as palavras
de Jesus, ao ensinar que, se alguém quer
segui-lo, mas não se desapega dos que lhe
são queridos não pode ser discípulo. Este
desapego não significa abandonar familia-
res e amigos, mas dar prioridade ao proje-
to de Deus.
O Livro da Sabedoria diz que conhecere-
mos os propósitos de Deus pela sabedoria
que Ele nos oferece. A sabedoria vinda do
Espírito de Deus é que nos conduzirá e nos
permitirá aprender o que agrada a Deus e,
nesta direção, encaminhar nosso fazer, ser
e viver. Por isso, não cansemos de pedir,
como o salmista, "dai ao nosso coração
sabedoria", "tornai fecundo, ó Senhor, nos-
so trabalho" (Cf. Sl 89).
Em nossa caminhada com Jesus agimos com
sabedoria? Como?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Respondamos aos apelos que nos vem

da Palavra proclamada, professando nossa
fé. Creio...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Hoje ressoa em nossos ouvidos o Evan-
gelho da Salvação. Peçamos ao Pai que nos
ajude a acolhê-lo.
L.1 Que a Igreja não busque a glória do
mundo, mas siga seu Mestre no caminho
da cruz, rezemos.
Todos: Senhor, escutai a nossa prece.
L.2 Que nossa Pátria encontre caminhos
para aliviar as cruzes dos mais pobres, re-
zemos.
L.2 Neste Mês da Bíblia participemos dos
grupos de reflexão. Neles sintamos a ale-
gria da Igreja que se reúne nas casas em
torno da Palavra de Deus, rezemos.
L.1 Ao celebrar sua padroeira,  a
Arquidiocese de Vitória continue sua op-
ção pelos pobres e pelas Comunidades
Eclesiais de Base, rezemos.
L.2 Vós, que nos enviais em missão,
concedei às paróquias de Jaguaré e
Mantenópolis uma frutuosa semana
missionária, rezemos.
(Preces espontâneas)
D. Concedei, Senhor, que sigamos a Cris-
to com coragem e sejamos fiéis ao anúncio
de Vossa Palavra. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos ao Senhor nosso agir em
favor das pessoas que carregam pesadas
cruzes.
Os dons que trago aqui... nº 456

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
É bom cantar um bendito, um canto
novo, um louvor! (2x)
- Ao Pai, criador do universo, por Cristo,
Verbo de amor!
- Ao Deus que faz o que diz, e o mundo
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inteiro criou.
- Por sua santa Palavra, mulher e homem
plasmou.
- Por seus profetas falando, seu povo sem-
pre alertou.
- Por santas mãos escrevendo, dois testa-
mentos deixou.
- A Boa-nova é o Verbo, que entre nós
acampou.
- Das Escrituras bebendo, contente o povo
em louvor!

13. PAI NOSSO
D. Ao Deus que deu-nos Seu Filho na en-
trega total da cruz, dirijamos nossa ora-
ção. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Tem paz quem reconhece Deus como
a verdadeira Sabedoria. Ele torna "retos
os caminhos que estão na terra". Isso nós
chamamos de paz. Saudemo-nos.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nutris e fortificais Vossos
fiéis com o alimento da Vossa Palavra.
Concedei-nos por este dom do Vosso
Filho, viver com Ele para sempre. Por
Cristo, Senhor nosso. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Deus nos conceda a verdadeira sabe-
doria e nos abençoe hoje e sempre: em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Todos: Amém.

Como nasceu o Mês da Bíblia?

O Mês da Bíblia surgiu em 1971, por
ocasião do cinquentenário da Arquidiocese de
Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi levado adi-
ante com a colaboração efetiva do Serviço
de Animação Bíblica - Paulinas (SAB), até
posteriormente ser assumido pela Conferên-
cia dos Bispos do Brasil (CNBB) e estender-
se ao âmbito nacional.

Objetivos:
- Contribuir para o desenvolvimento das di-
versas formas de presença da Bíblia, na ação
evangelizadora da Igreja, no Brasil;
- Criar subsídios bíblicos nas diferentes for-
mas de comunicação;
- Facilitar o diálogo criativo e transformador
entre a Palavra, a pessoa e as comunidades.
Neste ano vamos estudar o livro de Miqueias,
com um lema ligado ao Ano Santo da Miseri-
córdia: "Praticar a justiça, amar a misericór-
dia e caminhar com Deus" (Mq 6,8)

Leituras para a Semana

2ª 1Cor 5, 1-8 / Sl 89(90) / Lc 14, 25-33
3ª 1Cor 6, 1-11 / Sl 149 / Lc 6, 12-19
4ª 1Cor 7, 25-31 / Sl 44(45) / Lc 6, 20-26
5ª Mq 5, 1-4a / Sl 70(71) / Mt 1, 1-16.18-23
6ª 1Cor 9, 16-19.22b-27 / Sl 83(84) / Lc 6, 39-42
Sáb.: 1Cor 10, 14-22 / Sl 115(116B) / Lc 6, 43-49

D. Ide em paz, que o Senhor vos acompa-
nhe. Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Uma semana de trabalho... nº 733


