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ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

DIA DA BÍBLIA

BÍBLIA, FONTE DE NOSSA FÉ

Obs.: os cantos indicados são do novo livro de
Cantos.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam todos bem vindos, irmãos e irmãs.
A liturgia deste Domingo nos transmite que
Jesus não deseja que as pessoas que O se-
guem se tornem uma seita fechada e

monopolizadora de sua missão. É preciso
ser uma Igreja em saída, pois os
pequeninos, pobres e fracos esperam uma
sociedade fraterna e igualitária para todos.
Refrão: A Bíblia é a Palavra de Deus
semeada no meio do povo que cresceu,
cresceu e nos transformou, ensinando-
nos viver um mundo novo.
C. Hoje comemoramos o dia da Bíblia. Ela
é o Livro Sagrado porque contém a Pala-
vra de Deus. Nela que estão as mais belas
orações, inspiradas por Deus. É dela que
tiramos as lições para nossa vida.
Cantemos.

02. CANTO
Eu sou o caminho... n° 96

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. 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. Hoje somos convidados a olhar o nosso
coração e pedir perdão a Deus. Que apren-
damos com os nossos erros, transforman-
do-nos em pessoas melhores.
Eu pequei, Senhor... n° 1.141
D. Pai de bondade, ajudai a nossa comuni-
dade a ser um povo reconciliado pela força
do amor e do  perdão. Assim, perdoados,
nos conduzais à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus pelas maravilhas,
que Ele faz por nós.
Glória a Deus... n° 1.171

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, mostrais vosso poder so-
bretudo no perdão e na misericórdia.
Derramai sempre em nós a vossa gra-
ça. Que caminhando ao encontro das
vossas promessas, alcancemos os bens
que nos reservais. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. A Bíblia contém tudo que Deus quis nos
comunicar em relação à nossa salvação.
Jesus é o centro e o coração da Bíblia. Bem
alegres, acolhamos a Palavra de Deus, can-
tando:
Refrão: Pela Palavra de Deus, sabere-
mos por onde andar, ela é luz e verdade
precisamos acreditar.
(Entrar com o Lecionário, duas velas, e o cartaz
com a seguinte frase: "Jesus é o centro e o cora-
ção da Bíblia").

PRIMEIRA LEITURA: Am 6, 1a.4-7

L.1 Leitura da Profecia de Amós.

SALMO RESPONSORIAL: 145 (146)
Refrão: Bendize, minha alma, e louva
ao Senhor!

SEGUNDA LEITURA: 1Tm 6, 11-16

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

EVANGELHO: Lc 16, 19-31

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por
amor; para que sua pobreza nos, assim,
enriquecesse.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Este ano, a Igreja nos convidou a fazer
uma caminhada com o Profeta Miqueias.
O tema é referente a Jesus Cristo: "Para que
n'Ele nossos povos tenham vida" e o lema
é: " Praticar a justiça, amar a misericórdia e
caminhar com Deus" (Mq 6,8). O lema nos
lembra as obras de misericórdia corporais:
1ª) Dar de comer a quem tem fome; 2ª)
Dar de beber a quem tem sede; 3ª) Vestir
os nus; 4ª) Dar pousada aos peregrinos; 5ª)
Assistir aos enfermos; 6ª) Visitar os pre-
sos; 7ª) Enterrar os mortos. E as espiritu-
ais: 1ª) Dar bom conselho; 2ª) Ensinar os
ignorantes; 3ª) Corrigir os que erram; 4ª)
Consolar os aflitos; 5ª) Perdoar as injúrias;
6ª) Sofrer com paciência as fraquezas do
nosso próximo; 7ª) Rogar a Deus por vivos
e defuntos.
É preciso progredir no caminho da virtude,
como falou São Paulo a Timóteo: "Procure
a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perse-



verança, a mansidão. Combata o bom com-
bate da fé, conquiste a vida eterna, para a
qual você foi chamado".
O ministério de Amós foi curto, mas forte.
Ele não teve medo de apontar os pecados
da sua época. Por isso, Deus vai abando-
nar aquele povo, pois eles traíram a Alian-
ça. E hoje, quais são os crimes e pecados
dos políticos e da nossa comunidade?
- No mesmo fechamento a Deus e aos ir-
mãos, vivia o rico da parábola de hoje. Gran-
des banquetes, roupas finas e elegantes, fes-
tas todos os dias. Quem não se abre ao
pobre e necessitado, não tem um fim ale-
gre. O rico se deu conta que o caminho da
ostentação e do egoísmo não leva à felici-
dade. É preciso partilha. E o pior: toda a
família dele vinha na mesma direção e no
mesmo ritmo ("Eu tenho cinco irmãos. Man-
da preveni-los").
Jesus contou essa parábola para os fariseus,
amigos do dinheiro (Lc 16,14), que caçoa-
vam dele. Ainda hoje, o materialismo e ga-
nância são muito fortes e presentes. Os mais
pobres e fracos ficam desamparados e ex-
cluídos dos bens de nossa sociedade. A
parábola é uma crítica à sociedade classista,
onde o rico vive na abundância e no luxo,
enquanto o pobre morre na miséria. O pro-
blema é que o isolamento e afastamento do
rico mantém um abismo entre ricos e po-
bres. Para quebrar esse isolamento, o rico
precisa se converter. A nossa comunidade
tem promovido a partilha e a solidarieda-
de?
- O Concílio Vaticano II faz um apelo para
que se respeite a dignidade humana e de-
nuncia como infames "tudo quanto se opõe
à vida: toda a espécie de homicídio,
genocídio, aborto, eutanásia. Tudo o que
viola a integridade da pessoa humana, como
as mutilações, os tormentos corporais e

mentais. As tentativas para violentar as pró-
prias consciências. Tudo quanto ofende a
dignidade da pessoa humana, como as con-
dições de vida infra-humanas, as prisões ar-
bitrárias, as deportações, a escravidão, a
prostituição, o comércio de mulheres e jo-
vens. E também as condições degradantes
de trabalho, em que os operários são trata-
dos como meros instrumentos de lucro e
não como pessoas livres e responsáveis" (GS
27).

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé
no Deus que liberta e salva, rezando: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Senhor os nossos pe-
didos e orações. Após cada pedido vamos
responder.
Todos: Senhor, escutai nossa prece.
L.1 Que os pobres e pequeninos se sintam
acolhidos no amor de Jesus Cristo, reze-
mos ao Senhor.
L.2 Que a Bíblia seja a luz para nossas vi-
das, e nela possamos aprender os verda-
deiros propósitos de Jesus, rezemos ao
Senhor.
L.1 Dia 29, a paróquia de São Gabriel co-
memora seu padroeiro. Para que, sentindo
a proteção de Deus pelo Arcanjo, possa
anunciar corajosa e integralmente a Pala-
vra, rezemos ao Senhor.
L.2 Dos dias 1 a 8 de outubro comemora-
se a Semana Nacional da Vida. Que des-
cubramos em profundidade a beleza da vida,
rezemos ao Senhor.
L.1 Que os batizados reavivem a graça de
Deus recebida no sacramento e vivam em
comunhão com os irmãos de fé, rezemos
ao Senhor.
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D. Acolhei, Senhor, as súplicas que Vos
dirigimos, e abri nossos ouvidos e cora-
ções para fazer a Vossa vontade. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém!

Oração das Santas Missões Populares
L.1 Senhor que dissestes aos vossos dis-
cípulos, "ide pelo mundo inteiro e anunciai
o Evangelho a toda criatura", concedei à
nossa Igreja diocesana a graça de realizar
este santo mandato.
L.2 Vós que destes aos vossos Apóstolos
o Espírito Santo, enviai sobre todas as for-
ças vivas da Igreja Diocesana os dons des-
te mesmo Espírito, a fim de que, com ale-
gria, empenho e sabedoria se engajem nas
Santas Missões Populares.
L.1 Que esta ação evangelizadora, assu-
mida com alegria e entusiasmo, seja o com-
promisso maior do Bispo, dos presbíteros,
dos diáconos e seminaristas, das religiosas
e de cada cristão. Que cada pastoral e mo-
vimento eclesial elejam as Santas Missões
Populares, a sua prioridade.
L.2 Que Maria, Mãe da Igreja, São
Mateus, o grande Apóstolo e todos os
nossos santos padroeiros nos ajudem a ser
verdadeiros Discípulos Missionários de
Jesus Cristo, para que nosso povo tenha
vida.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Ofertamos no altar do Senhor o nosso
dízimo e a nossa oferta. Elas são sinal de
agradecimento e gratidão. Cantemos.
Sabes, Senhor, o que temos é tão pou-
co... n° 465

12. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que o Senhor nos ensinou:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Como filhos e filhas do Deus da vida,
saudemo-nos uns aos outros em Cristo Je-
sus. Cantemos.
É bonita demais... n° 542

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, renovai a nossa vida. Que
participando dos Vossos mistérios e
anunciando Vossa Palavra, sejamos her-
deiros da Vossa glória. Por Nosso Se-
nhor Amém!

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos Deus todo poderoso: Pai
e Filho e Espírito Santo. Amém!
D. Vamos em paz e o Senhor vos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Levantarei meu olhar aos montes... n°
1.216

Leituras para a Semana
2ª Jó 1, 6-22 / Sl 16(17) / Lc 9, 46-50
3ª Jó 3, 1-3.11-17.20-23 / Sl 87(88) / Lc 9, 51-56
4ª Jó 9, 1-12.14-16 / Sl 87(88) / Lc 9, 57-62
5ª Dn 7, 9-10.13-14 / Sl 137(138) / Jo 1, 47-51
6ª Jó 38, 1.12-21; 40, 3-5 / Sl 138(139) / Lc 10, 13-16
Sáb.: Jó 42,1-3.5-6.12-16 / Sl 118(119) / Lc 10, 17-21


