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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês Missionário

NUNCA PERDER A ESPERANÇA

Observações:
- Fazer uma boa acolhida, lembrando os aniver-
sariantes da semana e os visitantes.
- Na procissão de entrada, leva-se o cartaz do
mês missionário, a cruz, o globo terrestre, um ter-
ço e um cartaz com os números da Semana
Missionária feita em sua comunidade - onde foi
feita.
- Preparar o momento do perdão.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem vindos. Estamos
vivendo em nossa Diocese as Santas Mis-
sões Populares e o mês missionário. De-
vemos agradecer a Deus por ter feito che-
gar até nós a Palavra da salvação. O anún-
cio gerou a fé e, por sua vez, esta comuni-
dade agora está reunida no Senhor. Todos
devem se empenhar para que Jesus seja
conhecido em todos os cantos da terra.
Refrão: Tu és a razão da jornada, tu és
minha estrada, meu guia, meu fim./ No
grito que vem do teu povo, te escuto de
novo, chamando por mim. (2x)
C. O mês missionário ajuda-nos a desper-
tar para a missão. A dimensão missionária
não é "mais" uma pastoral ao lado de ou-
tras. É dimensão essencial de ser Igreja e
deve permear e inspirar todas as outras
pastorais e grupos. Nossas comunidades
são lugares de missão. Que isso se realize
na vivência do nosso batismo.

02. CANTO
Nossos corações em festa... n° 108



03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém!
D. A sabedoria de Deus Pai encarnada no
Filho Jesus pelo Espírito Santo esteja
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
(A equipe prepara cartazes tendo presente al-
guns flagelos: guerras, migrações forçadas, in-
fância abandonada, concentração de riquezas,
violência e corrupção. Entrar na hora do canto
de perdão).
D. Peçamos o perdão de Deus cantando.
Senhor, tende piedade de nós! (2x) Pelo
irmão... n° 242
D. O Deus, cheio de amor, misericórdia e
bondade, tende compaixão de nós, perdoai
os nossos pecados e nos conduzais à vida
eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Cantemos louvando ao nosso Deus.
Glória a Deus nos altos céus... n° 1.165

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, quereis que todos os ho-
mens cheguem ao conhecimento de Je-
sus Cristo e sejam salvos. Espalhai por
toda a terra os dons do Vosso Espírito.
Vossa Igreja se confirme, corajosamen-
te, na pregação do Evangelho. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. As leituras de hoje ajudam nossa comu-
nidade a perceber o valor da oração em
nossa vida de fé. Como o próprio Senhor
disse: "sem mim nada podeis fazer", o cris-
tão vive da força e graça que se obtêm pela
oração.

PRIMEIRA LEITURA: Ex 17, 8-13

L.1 Leitura do Livro do Êxodo.

SALMO RESPONSORIAL: 120(121)
Refrão: Do Senhor é que me vem o meu
socorro, do Senhor que fez o céu e fez a
terra.

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 3, 14– 4, 2

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

EVANGELHO: Lc 18, 1-8

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
A Palavra de  Deus é viva e eficaz, em
suas ações; penetrando os sentimentos,
vai ao íntimo dos corações.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Lucas, ao longo de seu Evangelho, dá des-
taque especial a três temas: 1) a revelação
da misericórdia de Deus, 2) a denúncia do
escândalo da divisão da sociedade em ri-
cos e pobres, e 3) a importância da ora-
ção. Em relação a este último tema, várias
vezes ele narra momentos de oração de
Jesus, bem como o convite aos discípulos
para orarem, e apresenta duas singelas pa-
rábolas que revelam a importância da ora-
ção. Na parábola de hoje, as personagens
são uma viúva e um juiz injusto. A viúva,
representa os excluídos da sociedade, o
povo oprimido. O juiz representa a classe
dirigente, elitista e opressora. A insistência
e a perseverança da viúva vencem a indi-
ferença e a omissão do juiz injusto. Se com



o pedido insistente da viúva, o juiz muda
sua posição omissa, com maior razão Deus
fará justiça aos seus, que a Ele clamam dia
e noite. É o clamor do seu povo, oprimido
por um poder injusto, violento e idólatra do
dinheiro. É o clamor que também exprime
o desejo de uma nova sociedade, fundada
nos valores da dignidade, fraternidade e
partilha. Os discípulos de Jesus, reunidos
em comunidades, hoje, são chamados a vi-
ver a fé com perseverança. Rompem com
os falsos valores da sociedade injusta, sub-
missa à ideologia do poder do dinheiro.
A parábola contada por Jesus nos faz lem-
brar de tantas pessoas que vivem situações
de desemprego, doenças, acidentes, decep-
ções amorosas, e mesmo assim continuam
lutando e rezando sem perder a esperança.
Quais são os clamores dos pobres do nos-
so tempo? Os excluídos tem voz hoje? São
ouvidos?
Na primeira leitura, temos a contraditória e
pouco edificante mistura entre fé e violên-
cia. A oração de Moisés leva à vitória de
Josué. Este passa a fio de espada os vizi-
nhos amalecitas, cujo território foi parcial-
mente ocupado pelos hebreus.
Paulo, na segunda leitura pede a Timóteo e
a todos nós para proclamar corajosamente
a Palavra de Deus. A nossa comunidade
está firme? Temos dedicados mensageiros,
catequistas e dirigentes de grupos de refle-
xão? Ou por um nada a gente abandona o
trabalho da Igreja?
Os pais devem lembrar-se sempre da re-
comendação que Paulo faz hoje e aplicar a
Palavra de Deus no dia-a-dia da família.
Não custa nada ler alguns trechos da Sa-
grada Escritura. Paulo diz: "Toda escritura
é inspirada por Deus e é útil para ensinar,
argumentar, corrigir, educar conforme a jus-
tiça".

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé rezando: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A vida se enfraquece no isolamento e se
fortalece na doação. Comprometidos com
o cuidado da Casa Comum, apresentemos
nossos pedidos em favor de toda a huma-
nidade, dizendo com fé:
Todos: Senhor, ajudai-nos viver a soli-
dariedade.
L.1 Iluminai Senhor, o Papa, bispos, pa-
dres, diáconos, consagrados e consagradas
e todas as lideranças. Que testemunhem
com firmeza a Boa Nova de Jesus no mun-
do inteiro, rezemos.
L.2 Senhor, dai-nos coragem de denunciar
os males que atentam contra a vida do Pla-
neta e a dignidade dos seres humanos.
Amparai-nos na busca por justiça, rezemos.
L.1 Protegei e recompensai o testemunho
dos discípulos missionários perseguidos e
ameaçados por causa do Evangelho, na
defesa dos povos e do bem comum, reze-
mos.
L.2 Preparai, Senhor, nosso coração para
o Dia Mundial das Missões. Ele será cele-
brado no próximo domingo. Ajudai nossa
comunidade a ser generosa com as missões
em todo o mundo, rezemos.

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, inspi-
ra-nos nessa missão. Amém.

11. CAMPANHA MISSIONÁRIA
C. Cuidar da Casa Comum é nossa mis-
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são. "Que tipo de mundo queremos deixar
a quem vai suceder-nos, às crianças que
estão crescendo?" (LS 160). Esta é a
questão central da Encíclica Laudato si'
do Papa Francisco sobre o cuidado do Pla-
neta. No Evangelho de hoje, Jesus conta a
história da viúva persistente e nos ensina a
importância de rezar com fé e perseveran-
ça. Mesmo diante da degradação ambiental
podemos contar com o socorro de Deus.
Perseverantes na oração e com ações con-
cretas, sejamos guardiões da criação in-
teira.
Refrão: No rosto eu levo a mansidão:/
Nós somos missionários da libertação
(2x).

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. No próximo Domingo nossa oferta será
direcionada para as Obras Missionárias
que a Igreja desenvolve em muitas regiões
pobres, exploradas e necessitadas. Portan-
to, cada um dê com alegria. Hoje, ofertemos
nosso dízimo com o coração aberto e dis-
ponível.
Eu te ofereço o meu viver... n° 428

13. PAI NOSSO
D. Rezemos a oração que Jesus nos ensi-
nou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
(a equipe prepara)

15. AVISOS
- Lembrar de entregar o envelope da Ofer-
ta Missionária e motivar a assembleia para
que traga no próximo Domingo.

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus, ouvi as orações dos Vossos
filhos e filhas. Acolhei o clamor de mi-
lhões de injustiçados que aguardam a
manifestação do Vosso Reino. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém!

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Deus, fonte de amor, Vos abençoe e Vos
guarde na sua bondade. Vos conduza por
seus caminhos a uma vida santa.
Todos: Amém!
D. Que o Senhor nos abençoe, Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
D. Ide em paz e que o Senhor vos acompa-
nhe!
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
A missão que recebemos de Jesus... n° 702

Leituras para a Semana

2ª Ef 2, 1-10 / Sl 99(100) / Lc 12, 13-21
3ª 2Tm 4, 10-17b / Sl 144(145) / Lc 10, 1-9
4ª Ef 3, 2-12 / (Sl)Is 12, 2-6 / Lc 12, 39-48
5ª Ef 3, 12-21 / Sl 32(33) / Lc 12, 49-53
6ª Ef 4, 1-6 / Sl 23(24) / Lc 12, 54-59
Sáb.: Ef 4, 7-16 / Sl 121(122) / Lc 13, 1-9


