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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês Missionário

DEMOS GRAÇAS AO SENHOR, NOSSO DEUS!

Ao acender as velas do altar, cantar: "Por tudo
dai graças, por tudo dai graças, dai graças por
tudo, dai graças" (2x)

01. MOTIVAÇÃO
C. Neste Domingo do Evangelho dos dez
leprosos, caminhemos, agradecidos, ao en-
contro do Senhor. Tudo o que somos e te-
mos é graça Dele. Provemos o "sabor da

Páscoa", lembrando a misericórdia de nos-
so Deus. Em Seu Filho Jesus, Ele assume
a "lepra da humanidade" e indica vida ple-
na para todos.

02. CANTO
Misericordiosos como o Pai... n. 1.219
(Entram pessoas que cuidam da saúde do povo,
trazendo a cruz, o Lecionário e outros símbo-
los)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. A misericórdia do Pai, a compaixão do
Filho e a fortaleza do Espírito Santo este-
jam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor Jesus nos convida à mesa da
Palavra e nos chama à conversão. Reco-
nheçamos nossos pecados e invoquemos
a misericórdia do Pai (silêncio).



D. Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
D. Manifestai, Senhor, a Vossa misericór-
dia.
Todos: E dai-nos a Vossa Salvação.
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.

05. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus... É o canto das criaturas...
nº 1.170

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, sempre nos anteceda e
acompanhe a Vossa graça. Que esteja-
mos sempre atentos ao bem que deve-
mos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. O anúncio do Reino de Deus é anúncio
de salvação, proclamado não só com a pa-
lavra, mas também com ações. Ouçamos
atentos, olhando para quem proclamará as
leituras.

PRIMEIRA LEITURA: 2Rs 5, 14-17

L 1: Leitura do Segundo Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: O Senhor fez conhecer a salva-
ção e às nações sua justiça.

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 2, 8-13

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

EVANGELHO: Lc 17, 11-19

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Em tudo dai graças, pois esta é a von-
tade de Deus para convosco em Cristo Je-
sus.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Caminhando para Jerusalém, passando en-
tre os povoados, Jesus é surpreendido por
dez leprosos que gritavam: "Jesus, Mestre,
tem compaixão de nós!". Sabendo do que
eles necessitavam, ordena que se apresen-
tem aos sacerdotes para receberem o ates-
tado de cura e cumprirem o que ordena a
Lei. Enquanto caminhavam ficaram curados,
e somente um, o samaritano, voltou para
agradecer. Os demais seguiram caminho ao
encontro dos sacerdotes. Jogando-se no
chão, aos pés de Jesus, o samaritano agra-
deceu. Jesus lhe disse: "Levanta-te e vai.
Tua fé o salvou".
Naamã, o sírio, estrangeiro como o
samaritano do Evangelho, é curado nas
águas do rio Jordão e reconhece o Deus
verdadeiro do povo de Israel. Consciente
do benefício da cura, busca, por todas as
maneiras, retribuir a graça com um presen-
te. Em face da recusa do profeta, Naamã,
em sinal de gratidão, pede para levar à sua
casa um pouco de terra, a fim de reconhe-
cer e cultuar o Deus verdadeiro no seu pró-
prio chão. Os povos, especialmente os mais
pobres e humilhados, reconhecem a ação
de Deus e agradecem por seu amor, justiça
e salvação.
A gratidão é uma das atitudes que enobre-
cem a pessoa. Desde criança somos (ou
deveríamos ser) educados para retribuir
com gratidão a quem faz o bem, como for-
ma de valorizar tal gesto.
À primeira vista, o que mais nos choca na



parábola dos dez leprosos é que somente
um voltou para agradecer a Jesus pela cura.
Jesus pergunta: "E os outros nove, onde
estão"? Além do mais, o que regressou para
agradecer era estrangeiro. Ao que parece,
a graça de Deus é mais acolhida por quem
não pertence à comunidade. Os "de casa",
acham que tudo o que recebem é por direi-
to. Portanto, não há o que agradecer. Tal-
vez a familiaridade favoreça o esquecimen-
to de que tudo vem de Deus.
Para agradecer a Deus não é suficiente a
execução de ritos sagrados. O que move a
atitude de gratidão é a experiência da gra-
ça. Só quem discernir no caminho da vida
os sinais da graça de Deus, é capaz de vol-
tar e agradecer. Se soubéssemos ler os si-
nais da graça de Deus, perceberíamos
quantas vezes sua presença se reveste da
fragilidade de nossos irmãos. A gratidão é a
atitude que brota do coração de quem se
sente amado e querido pelo amor de Deus.
É costume agradecer por algo bom que re-
cebemos. Agradecer a Deus até que é fácil.
Mas é muito difícil quando o sofrimento, a
incompreensão e a perseguição desafiam a
nossa fé. À luz da Paixão de Jesus, pode-
mos entender que as provações da vida nos
tornam resistentes e perseverantes. Então,
por que não agradecer ao Pai pelos sofri-
mentos que passamos? Agradecer-Lhe pela
força e certeza que nos dá de que lutar não
é em vão.
Por esta celebração, o Pai nos conceda Seu
Espírito para sermos solidários e compro-
metidos com a "cura" dos marcados pelas
lepras, que em nosso tempo continuam con-
sumindo a vida e a dignidade de muitos.
De quais males Deus nos livrou? Agrade-
çamos em silêncio.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Firmes na fé com Cristo, com Ele vive-
remos. Professemos a nossa fé. Creio...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Acabamos de acolher, na fé, o anúncio
da salvação. Agora, com o coração cura-
do, glorifiquemos a Deus dizendo:
Todos: Nós Vos damos graças, Senhor
nosso Deus.
L.1 Por Vossa Palavra de verdade, pelos
Sacramentos, sinais da salvação, que nos
dais gratuitamente, dizemos.
L.2 Porque nos reunistes hoje em torno de
Vossa Palavra para encher-nos de Vossos
dons, dizemos.
L.1 Pelas paróquias de Guriri e Montanha
que buscam a espiritualidade de seus pa-
droeiros, dizemos.
L.2 Por nossa Diocese que realiza com ale-
gria o processo das Santas Missões Popu-
lares e vive com ardor o mês missionário,
dizemos.
L.1 Por tantos missionários e missionárias
que testemunham a alegria do Evangelho em
todo o mundo, dizemos.

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.

11. CAMPANHA MISSIONÁRIA
C. Voltemos nosso coração a Deus cria-
dor. Em Jesus Salvador, Ele nos visita, nos
salva e nos dá vida nova a exemplo do que
fez com os dez leprosos do Evangelho. Je-
sus nos mostra a importância de agradecer
por tudo quanto recebemos da bondade de
Deus. Quem mais recebe, mais deve parti-
lhar e ajudar os outros.
Refrão: Toma, Senhor, nossa vida em
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ação. Para mudá-la em fruto e missão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação.
Para mudá-la em missão.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos a Deus o trabalho de to-
dos os que se ocupam com a saúde e bem
estar do povo: Pastorais, agentes e profis-
sionais da saúde.
Ouvindo o apelo de Deus... nº 458 (es-
trofes 1 a 3)

13. PAI NOSSO
D. Animados pela fé do samaritano agra-
decido e pela compaixão de Jesus, dirijamo-
nos a Deus com confiança.
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O abraço que vamos dar e receber ex-
pressa nossa vontade de criarmos um mun-
do sem males. Na alegria, saudemo-nos.
Canto à escolha

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus todo-poderoso, nós Vos pe-
dimos humildemente que, alimentados
com a Vossa Palavra que salva, possa-
mos participar da Vossa vida. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Que horas vamos celebrar no dia de Nos-
sa Senhora Aparecida?

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

D. Que Deus nos liberte de todos os peri-
gos e confirme os nossos corações em seu
amor. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Santa Mãe Maria... nº 1.003

Leituras para a Semana
2ª Gl 4, 22-24.26-27.31 – 5, 1 / Sl 112(113) / Lc 11, 29-32
3ª Gl 5, 1-6 / Sl 118(119) / Lc 11, 37-41
4ª NOSSA SENHORA APARECIDA - culto
5ª Ef 1, 1-10 / Sl 97(98) / Lc 11, 47-54
6ª Ef 1, 11-14 / Sl 32(33) / Lc 12, 1-7
Sáb.: Ef 1, 15-23 / Sl 8, 2-7 / Lc 12, 8-12


