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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

SEMANA NACIONAL DA VIDA

Mês Missionário

A FÉ DE QUEM SEGUE JESUS

01. MOTIVAÇÃO
C. Neste Domingo da Palavra sobre o grão
de mostarda celebramos a Páscoa de Jesus
e de todos os batizados. Ele se fez servo
para que a humanidade aprendesse o cami-
nho da gratuidade.

Refrão: E pelo mundo eu vou, cantan-
do o teu amor, pois disponível eu es-
tou, para servir-Te, Senhor (2x).
C. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo
que se estende e amadurece nas pessoas
que doam sua vida nas Santas Missões Po-
pulares e em toda a obra missionária da
Igreja. Agradeçamos a Deus pelo dom da
vida, nesta semana dedicada a ela.

02. CANTO
Juntos, bem presentes... nº 103
(entrar com o cartaz do Mês Missionário, o
banner das Santas Missões Populares e outros
símbolos que lembrem a missão da Igreja. Al-
guém, antes da saudação, explique o cartaz do
Mês Missionário)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Todos: Amém!
D. O Deus que nos convida à fé e à perse-
verança na missão esteja sempre
convosco.



Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor responde ao profeta Habacuc
que não nos abandonará nas situações difí-
ceis da vida e da sociedade. Reconhecen-
do Sua bondade, peçamos perdão. Con-
fessemos nossos pecados.
Todos: Confesso a Deus...
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Nós somos ovelhas conduzidas pelas
mãos do Senhor! Com cantos de alegria O
celebremos!
Glória ao Pai... nº 1.173

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso,
concedeis no Vosso amor de Pai mais
do que merecemos e pedimos.
Derramai sobre nós a Vossa misericór-
dia, perdoando-nos e dando-nos mais do
que ousamos pedir. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Hb 1, 2-3; 2, 2-4

L.1 Leitura da Profecia de Habacuc.

SALMO RESPONSORIAL: 94(95)
Refrão: Não fecheis o coração, ouvi
vosso Deus!

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 1, 6-8.13-14

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo.

EVANGELHO: Lc 17, 5-10

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: A Palavra do Senhor permanece para
sempre; e esta é a Palavra que vos foi anun-
ciada.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
"Senhor, aumenta-nos a fé!". Hoje nós fa-
zemos este mesmo pedido a Jesus? A nos-
sa fé traz a certeza do compromisso da ade-
são a Jesus Cristo? Ela nos faz sentir segui-
dores de Jesus e dos mais fracos? Ou só
reclamamos, como o profeta Habacuc na
primeira leitura?
As leituras de hoje nos ajudarão a entender
melhor a nossa postura diante da fé.
O profeta Habacuc reclama com Deus da-
quilo que anda mal na sociedade: violência,
iniquidade, opressão... A justiça ainda está
longe da vida do povo. Há alguém que grita
por ela.
Jesus está conversando com os seus discí-
pulos e dando-lhes instruções. Depois de
ter falado de escândalos e de perdão (do-
mingos anteriores), ele reflete sobre a fé.
Jesus afirma que a fé, quando é verdadeira,
é capaz de arrancar a amoreira pela raiz e
plantá-la no mar. Com esta resposta Ele está
corrigindo e abrindo a mente dos discípu-
los. Eles parecem querer mais fé, maior
quantidade. Jesus responde: procurem uma
fé mais verdadeira, de melhor qualidade!
A comparação que Ele faz a seguir indica
em que direção deve crescer a qualidade
da fé. A fé deve ser entrega total a Deus (na
comparação, representada pelo patrão),
procura e realização da sua vontade, e não
procura daquilo que de bom ela pode ob-
ter para nós.



A entrega não só deve ser total, mas tam-
bém gratuita. Não se deve esperar recom-
pensa. Diante de Deus, não temos nenhum
direito. Não passamos de "servos". Mas Ele
nos quis filhos, nos adotou, nos deu gratui-
tamente a participação na vida divina, na
família de Deus. Tudo o que temos, foi-nos
doado.
A vida cristã é fundamentalmente um servi-
ço aos irmãos. Se Deus nos deu tudo, tam-
bém a nossa atitude deve ser de doação
gratuita, de serviço generoso. Se o próprio
Cristo "veio não para ser servido, mas para
servir", também o seguidor de Jesus assu-
mirá o serviço como a sua missão, a sua
grandeza. O servidos não reivindicam di-
reitos, mas celebram a alegria de servir.
Não entendamos mal a última expressão de
Jesus: "somos servos inúteis". Ela pode ser
traduzida por "não somos mais do que ser-
vos" e talvez outros nos possam substituir.
Mas a condição de servo não somente é
útil ao Reino de Deus, mas principalmente
nos torna em tudo semelhantes a Jesus, o
servo de Deus por excelência.
Em nossa sociedade imperam violência,
corrupção e maldade como no tempo de
Habacuc. Nos dias de hoje, muitos só pen-
sam em ser servidos, em cobrar tudo o que
fazem e, às vezes, cobram até de Deus.
A nossa parceria com Deus é construir o
seu Reino. É transformar em realidade a
justiça, a solidariedade e o amor. Fazendo
isso estamos dizendo a Deus que somos
gratos pelo chamado que Ele nos dirige a
"fazer parte do seu povo e seu rebanho".
Servir e não ser servido: é o lema de Jesus
e dos seus seguidores. Amar, sabendo que
Deus nos amou primeiro.
A nossa fé se expressa em cobranças a
Deus ou na busca de servi-Lo melhor?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. "Senhor, aumenta nossa fé!". Que nossa

fé seja frutuosa como um grão de mostar-
da. Digamos com confiança: Creio...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao criar o universo, "Deus viu que tudo
era muito tudo bom"! O Criador nos con-
fiou a missão de cuidar da vida. Apresente-
mos nossas preces, dizendo com fé: Senhor,
ajudai-nos a cuidar da vida.
L.1 Guiai ó Deus, a vossa Igreja peregrina
e missionária. Iluminai o nosso Papa Fran-
cisco, os bispos, padres, diáconos e religi-
osos para que sejam fiéis à missão, reze-
mos.
L.2 Olhai com bondade para as vítimas da
degradação sócio ambiental, os que sofrem
violências, abusos e exploração, e inspirai
gestos de caridade e solidariedade, reze-
mos.
L.1 Deus de misericórdia, convertei-nos
para viver uma ecologia integral com ati-
tudes que quebrem a lógica da exploração,
da violência e do lucro, rezemos.
L.2 Protegei os missionários e missionárias
espalhados pelo mundo e manifestai em nós
a bondade e a generosidade neste Mês das
Missões, sendo favoráveis às obras de
evangelização, rezemos.
L.1 Pela grande Semana Missionária das
paróquias de Guriri, Montanha e Barra de
São Francisco, rezemos ao Senhor.
L.2 Que o Senhor ilumine o povo brasileiro
que hoje escolhe (escolheu) seus prefeitos
e vereadores, rezemos ao Senhor.
D. Concluamos nossos pedidos com a Ora-
ção Missionária deste ano:
Pai de misericórdia, que criaste o mun-
do e o confiaste aos seres humanos.
Guia-nos com teu Espírito para que,
como Igreja missionária de Jesus, cui-
demos da Casa Comum com responsa-
bilidade. Maria, Mãe Protetora, inspira-
nos nessa missão. Amém.
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11. CAMPANHA MISSIONÁRIA
C. Cuidar da Casa Comum é nossa mis-
são. “Deus viu que tudo era muito bom”
(Gn 1, 31). Eis o tema e o lema da Cam-
panha Missionária realizada no mês de ou-
tubro. Uma vez mais, somos convidados a
assumir nossa responsabilidade com a obra
da criação. O Evangelho de hoje inicia com
um pedido dos discípulos a Jesus: “Aumen-
ta a nossa fé!” As pessoas que cultivam
uma espiritualidade integral, testemunhan-
do a fé na prática do amor, tornam-se ver-
dadeiros discípulos de Cristo. Com fé re-
novemos nosso compromisso com a mis-
são de cuidar da vida em todas as suas
manifestações.
Nos últimos anos a arrecadação da Cam-
panha Missionária em nossa diocese foi a
seguinte:
Ano 2013: 99.630,49
Ano 2014: 102.469,90
Ano 2015: 128.033,75

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos ao Senhor os gestos de
serviço prestados aos mais sofridos de nos-
sas comunidades. Eles são sinais de fé
amadurecida e de qualidade.
No teu altar, Senhor... nº 443

13. PAI NOSSO
D. O Senhor nos ensinou que a vida deve
ser doação. A Ele dirijamos nosso reco-
nhecimento filial. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos, transmitindo ao irmão e
à irmã nosso desejo de construir a paz, ser-

Leituras para a Semana
2ª Gl 1, 6-12 / Sl 110(111) / Lc 10, 25-37
3ª Gl 1, 13-24 / Sl 138(139) Lc 10, 38-42
4ª Gl 2, 1-2.7-14 / Sl 116(117) / Lc 11, 1-4
5ª Gl 3, 1-5 / (Sl)Lc 1, 69-75 / Lc 11, 5-13
6ª At 1, 12-14 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Lc 1, 26-38
Sáb.: Gl 3, 22-29 / Sl 104(105) / Lc 11, 27-28

vindo uns aos outros.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Pai de amor, fortalecidos pela Vossa
Palavra, queremos caminhar conforme
o Vosso projeto. Dai-nos firmeza para
sermos servos fiéis e sempre produzir-
mos frutos de amor e fraternidade. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Participemos, nos grupos de reflexão,
da Novena Missionária 2016.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus que nos dá a certeza da fé e nos
envia em missão nos abençoe: em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo. To-
dos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Ninguém mais entende a lei da terra... nº
1.095


