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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês Vocacional: DIA DO EVANGELIZADOR

A CONDIÇÃO PARA SENTAR-SE À MESA DO REINO

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs. Estamos encerrando o
mês vocacional. Neste mês rezamos por to-
das as vocações. Pedimos para o Senhor
da Messe enviar mais operários. Que a Igre-
ja possa avançar para águas mais profundas
com numerosos servidores.
Refrão: O Senhor necessitou de braços
para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi
seus apelos de amor, então, respondi:
aqui estou, aqui estou.

C. Lembramos carinhosamente dos
evangelizadores. Com fé e amor eles anun-
ciam e testemunham o Evangelho de Jesus
Cristo no mundo. Fazem, pela graça de
Deus, ecoar a Boa Notícia aos nossos ou-
vidos. Vamos acolhê-los, com muita ale-
gria. (Entrar os evangelizadores da comuni-
dade: catequistas, mensageiros e dirigentes de
grupos de reflexão)
Refrão: Vai trabalhar pelo mundo afo-
ra: Eu estarei até o fim contigo. Está
na hora, o Senhor me chamou, Senhor,
aqui estou!
C. A Campanha da Fraternidade nos con-
vida a cuidar da nossa Casa Comum, nos-
so planeta terra. Primeiro de setembro é o
Dia mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação. Adotemos uma nova atitude em
relação ao nosso planeta. Vamos preser-
var a obra que Deus nos deixou.
(Entrar mudas de árvores, um recipiente com
água, terra e frutos da terra. Colocar num lu-
gar de destaque)
Refrão: Quero ver, como fonte o direi-
to / a brotar, a gestar tempo novo: / e a
justiça, qual rio em seu leito, / dar mais
Vida pra vida do povo.



C. Confiantes na misericórdia do Pai que
nos chama a segui-lo, iniciemos, cantando.

02. CANTO
Vão depressa pelas ruas... n° 130

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade presente em nos-
so meio, cantando: 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. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-
sas culpas para celebrar dignamente este Dia
do Senhor (silêncio).
Senhor, tende piedade de nós... nº 242
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. O Senhor Deus merece todo louvor e
toda glória. Ele é misericordioso. Apesar das
nossas limitações, Ele nos chama a colabo-
rar na obra da salvação. Com alegria, can-
temos.
Glória, Glória! Anjos no céu... nº 257

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, criador de todas as coisas
boas do mundo. Derramai o Vosso amor
em nosos corações e firmai-nos na co-
munhão convosco, para buscarmos em
tudo a Vossa vontade. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é a luz que ilumina

nossos passos. O Evangelizador deve dar
testemunho desta Palavra e ser sinal dela
no mundo. Acolhamos a Palavra e deixemo-
nos ser iluminados por ela. (O Lecionário é
conduzido por três evangelizadores da comuni-
dade e ladeado com velas. Permanece até o Evan-
gelho)
É como a chuva que lava... nº 272

PRIMEIRA LEITURA:
Eclo 3, 19-21.30-31

L.1 Leitura do Livro do Eclesiástico.

SALMO RESPONSORIAL 67(68)
Refrão: Com carinho preparastes uma
mesa para o pobre.

SEGUNDA LEITURA:
Hb 12, 18-19.22-24a

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Lc 14, 1.7-14

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de
mim, que sou de manso e humilde cora-
ção!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A primeira leitura do livro do Eclesiástico
foi escrita entre 190-180 a.C. Ela nos pro-
põe a humildade para encontrar graça di-
ante do Senhor. Hoje desejamos grandeza,
ostentação e o domínio. Mas a leitura nos
ensina que o poder absoluto pertence so-
mente a Deus.  Ele é Deus, o Criador de
todas as coisas. O nosso mundo está inver-
tendo essa relação. O homem deseja ser



deus de si mesmo. Ele absolutiza as coisas,
as pessoas, a condição social. Com isso,
massacra o seu semelhante e destrói a nos-
sa casa comum. Afasta-se do seu Criador.
Adora a outros deuses: o dinheiro, a ga-
nância e o poder.
O Evangelho apresenta as condições para
sentar-se à mesa, no Reino celeste. Jesus
foi convidado para uma refeição. Num sá-
bado, na casa de um dos chefes dos fariseus.
Aproveitando a ocasião transmitiu o seu
ensinamento. Faz o convite à conversão, à
mudança de mentalidade. Muitos ocupavam
os primeiros lugares. A sociedade do tem-
po de Jesus não é diferente da nossa. To-
dos nós gostamos dos primeiros lugares. De
sermos o centro das atenções. Às vezes
classificamos as pessoas de acordo com a
sua situação. Nessa sociedade da aparên-
cia o que vale é o ter.  Essa parábola de
Jesus é para nós também.
Ele disse: "se alguém convidar você para
uma festa ocupe o último lugar, pois se você
ocupar o primeiro lugar pode ser que che-
gue alguém mais importante que você e o
dono da festa diga: dê o seu lugar para este
convidado e você se envergonhará na fren-
te de todos". Ao contrário, se ocupar o úl-
timo lugar, poderá ser chamado mais para
frente. E isto, será motivo de glória. Jesus
avisa que "quem se exalta será humilhado e
quem se humilha será exaltado". No Reino
de Deus não existe privilegiado. Todos são
chamados a ocupar o seu lugar à mesa.
Deus faz opção pelos humildes. Justamente
os que eram os excluídos no tempo de Je-
sus. Os valores do Reino são diferentes dos
valores do mundo. Quem são os excluídos?
O que essa parábola tem a dizer para mi-
nha vida?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. No dia do batismo recebemos uma luz,

a luz de Cristo. Somos chamados a dar tes-
temunho do Cristo no mundo. Somos sinal
Dele aqui na terra.  Com nossos
evangelizadores, professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos as nossas orações ao
Senhor. Após cada pedido vamos respon-
der:
Todos: Senhor da Messe, ouvi-nos.
L. Senhor, que a Igreja anuncie com amor,
fé e esperança o Evangelho no mundo mar-
cado por tantos desafios, rezemos.
L. Que os nossos evangelizadores deem
testemunho do Vosso Filho e anunciem a
Boa Notícia do Reino a todos, rezemos.
L. Senhor, que nossos jovens escutem o
Vosso chamado. Assim da Vossa Igreja, co-
munidade e família brotem santas e nume-
rosas vocações, rezemos.
L. O planeta é nossa casa comum e nossa
responsabilidade. Que cresçamos na cons-
ciência de preservá-lo, rezemos.
D. Atendei Senhor esses nossos pedidos.
Atendei também aqueles que estão em nos-
sos corações. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentamos ao Senhor a vida dos
nossos evangelizadores, pedindo que os
abençoe, proteja e lhes dê muita sabedo-
ria. Apresentamos também nosso desejo em
cuidar da nossa casa comum, o planeta ter-
ra. Cantemos.
Sabes, Senhor, o que temos é tão pou-
co... nº 465

12. PAI NOSSO
D. Irmãos e irmãs vamos dar as mãos.
Confiando nesse Deus que nos chama de
filhos, rezemos a oração que Jesus nos ensi-
nou. Pai nosso...



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
Fax 3763.3104  -  E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

13. PAZ
D. A paz é fruto do nosso comprometi-
mento com os irmãos e a natureza. Não
viveremos em paz se não respeitarmos os
irmãos e destruímos a nossa casa comum.
Abraçemos os nossos irmãos desejando-
lhes a paz de Cristo.
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 546

14. ORAÇÃO
D. Restaurados à mesa da Vossa Pa-
lavra, nós Vos pedimos, ó Deus, que
este alimento da caridade fortifique os
nossos corações. Ele nos leve a Vos
servir em nossos irmãos e irmãs. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
Cantar parabéns para os evangelizadores.
(durante o canto, algumas pessoas da comuni-
dade os cumprimente: catequizandos, jovens,
idosos, etc).
Distribuir as mudas de árvores para as fa-
mílias. Plantar uma no terreno da comuni-
dade.
- No próximo domingo os missionários das
SMP venham com as cruzinhas do 3° Re-
tiro Paroquial.

16. BENÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos o Deus todo poderoso
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Todos: Amém.
D. Na alegria de levar a Boa Notícia do
Evangelho, ide em paz que o Senhor vos

acompanhe.
Todos: Amém.

17. CANTO
Siga a Deus, não duvide do caminho... n°
1.120

Leituras para a Semana

2ª Jr 1, 17-19 / Sl 70(71) / Mc 6, 17-29
3ª 1Cor 2, 10b-16 / Sl 144(145) / Lc 4, 31-37
4ª 1Cor 3, 1-9 / Sl 32(33) / Lc 4, 38-44
5ª 1Cor 3, 18-23 / Sl 23(24) / Lc 5, 1-11
6ª 1Cor 4, 1-5 / Sl 36(37) / Lc 5, 33-39
Sáb.: 1Cor 4, 6b-15 / Sl 144(145) / Lc 6, 1-5


