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ANO NACIONAL MARIANO

SANTAS MISSÕES POPULARES

Mês Vocacional: Dia do Evangelizador(a)

TU ÉS O MESSIAS, O FILHO DO DEUS VIVO!

- Preparar mudas para serem distribuídas no fi-
nal dos avisos.
- Envolver os Evangelizadores na Celebração e
preparar alguma homenagem aos mesmos.
- Preparar um cartaz para a procissão de entra-
da: "Evangelizadores por Amor e Vocação"

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs!  Ce-
lebramos hoje, em especial, o dia do
Evangelizador. Nesta oportunidade peçamos
ao Senhor da Messe que  envie mais operá-

rios, pois "os trabalhadores são poucos e
a messe é grande".
Que cada um de nós seja evangelizador e
passe a mensagem do Reino de Deus em
nossas famílias, trabalho e comunidade.
Refrão: O Deus que me criou / me quis,
me consagrou para anunciar o seu
amor. (2x)
C. Hoje é aniversário do nosso querido
Pastor Dom Paulo Bosi Dal' Bó. Que o
Senhor forteleça, dia após dia, para cuidar
do rebanho que lhe foi confiado. Que sua
missão de pastorear o povo desta Diocese
seja sempre fecunda. Com a alegria do
Deus vivo, iniciemos nossa celebração, can-
tando.

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

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs bem-vindos! Com o
coração alegre, saudemos a Trindade San-
ta: Em Nome do Pai,...
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,o
amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco
T. Bendito seja Deus...

 



04. DEUS NOS PERDOA
D. Reconheçamos nossos erros para cele-
brarmos com dignidade este dia do Senhor.
Peçamos perdão a Deus cantando:
Em cada caminho... n° 1.140
D. Deus, rico em misericórdia, tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Porque Dele e por Ele são todas as coi-
sas. O Senhor que nos enche com sua mi-
sericórdia e compaixão é digno de todo lou-
vor e glória. Com muita alegria louvemos
ao Deus que nos preenche com sua infinita
bondade.
Glória a Deus Trindade... n° 1.167

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que unis os corações dos
vosso fiéis num só desejo. Dai ao vosso
povo amar o que ordenais e esperar o
que prometeis, para que fixemos os nos-
sos corações onde se encontram as ver-
dadeiras alegrias. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. "E vós, quem dizeis que Eu sou?"  Quem
é Jesus para nós? No Evangelho de hoje,
Jesus quer que saibamos quem Ele é. Só
podemos conhecê-lo através da escuta
atenta a sua Palavra. Os evangelistas são
quem nos revelam Jesus e seu projeto nas
palavras que escreveram. Ouçamos com
atenção.

PRIMEIRA LEITURA: Is 22, 19-23

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 137(138)
Refrão: Ó Senhor, vossa bondade é para

sempre! Completai em mim a obra
começada!

SEGUNDA LEITURA: Rm 16, 33-36

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Romanos.

EVANGELHO: Mt 16, 13-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A VIDA
O mês vocacional convida toda a igreja a
servir. Todos os batizados têm esse com-
promisso. Deus nos chama porque nos ama.
Quem assume um trabalho na Igreja deve
fazê-lo com amor. Deus ama quem dá com
alegria. Infelizmente, em muitas comunida-
des faltam lideranças e servidores. Muitos
corações ainda devem ser tocados para
encontrar Jesus.
A primeira leitura nos diz que quem serve,
deve servir no espírito de Deus, o pastor
verdadeiro. Quando faltam o amor e o te-
mor de Deus, a liderança se degenera, cor-
rompe e estraga tudo. Em vez de servir,
rouba e provoca desagregação e morte.
A  profissão de fé do Apóstolo Pedro ilu-
mina até hoje a igreja inteira. Nós estamos
na mesma direção, na mesma estrada. É
necessário, portanto, que todos os
evangelizadores também professem sua fé.
Pois, sem ela é impossível agradar a Deus
(Hb 11,6).
A Igreja está unida ao seu Senhor, e não
vive sem Ele. Por isso, o poder da morte
nunca poderá vencê-la. A Igreja é obra de
Jesus e dele recebe graças, bênçãos e a
missão. Quais são os sinais de morte hoje?
Como podemos ser portadores de espe-



rança?
Hoje, Jesus interroga cada um de nós. E
vós, quem dizeis que eu sou? Irmãos, en-
quanto não respondermos essa pergunta, o
discipulado não começa. É preciso enten-
der que todo trabalho de evangelização da
Igreja parte da resposta desta pergunta. Há
ainda tanta gente distraída e desmotivada
na Igreja. Não sabem o motivo e razão de
serem batizados.  Paulo, na segunda leitura
diz:" tudo é dele, por ele e para ele". Todo
cristão deve estar ciente de sua fé e poder
afirmar: Eu sei em quem acreditei (2 Tm
2,12).
O Papa Francisco explicou o que é preciso
para conhecer a Jesus verdadeiramente: não
bastam estudo nem ideias. É preciso rezar
com o coração, celebrar Jesus e imitá-Lo.
A primeira porta para conhecer Jesus é a
oração. Sem oração o estudo dos evange-
lho e do catecismo não tem sentido de existir.
Os grandes teólogos fazem teologia de jo-
elhos. Com a oração nos aproximamos de
Deus. O segundo caminho é celebrar Cris-
to com alegria, em Seus sacramentos. Eles
dão vida, força, alimento e conforto. "Sem
a celebração dos sacramentos, não conse-
guiremos conhecer Jesus. Isso é próprio da
Igreja: a celebração".
A terceira e última porta indicada por Fran-
cisco para conhecer Jesus é imitá-Lo. Tra-
ta-se de pegar o Evangelho e tentar fazer a
mesma coisa que Jesus fez, disse e ensinou.
Segundo Francisco, entrar por essas três
portas significa entrar no mistério de Jesus.
Só assim, é possível conhecê-Lo.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados pela instrução da igreja e com
o exemplo do apóstolo Pedro, professemos
confiantes: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Elevemos a Deus nossos pedidos, com

amor e na certeza de que irá atendê-los:
T. Senhor escutai a nossa prece.
L.1 Pelos que servem o Reino de Deus
como evangelizadores,  anunciando a men-
sagem e o nome de Jesus por toda terra.
Rezemos ao Senhor.
L.2 Que com o exemplo dos
evangelizadores, nos coloquemos à dispo-
sição do Senhor como trabalhadores em sua
messe. Rezemos ao Senhor.
L.1 Pelos que andam afastados de Deus e
precisam do alimento da vida plena, que é
Jesus Cristo; que sejam resgatados no amor.
Rezemos ao Senhor.
L.1 Dom Paulo Bosi Dal' Bó aniversaria
hoje. Que seja sempre iluminado pelo Es-
pírito Santo. Rezemos ao Senhor.
L.2 O 10º Encontro Estadual de Fé e Polí-
tica acontecerá nos próximos dias 02 e 03
de Setembro. Que Deus abençoe e multi-
plique os  bons frutos. Rezemos ao Senhor.
L.1 Para que motivados pelo Dia Mundial
de oração pelo cuidado da criação, adote-
mos atitudes e práticas de cuidados para
com o planeta.Rezemos ao Senhor.
D. Pai misericordioso, Vos pedimos: acolhei
nossas preces. Acolhei também aquelas que
ficaram no silêncio do nosso coração.
Pedimo-Vos por Cristo Nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos no Altar do Senhor nossa
vida, nossos dons. Tudo o que temos e  so-
mos vem de Deus. Ofertemos também os
trabalhos de evangelização e, especialmen-
te a vida do nosso Pastor Dom Paulo. Can-
temos:
O anseio de lançar as rede... n° 447

12. PAI NOSSO
D. Somos amados infinitamente por Deus.
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Com a confiança de nos encontrar na gló-
ria celeste, rezemos como Jesus nos ensi-
nou: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Com o coração alegre, saudemo-nos
uns aos outros com a paz de Cristo, can-
tando:
A paz de Cristo, meu irmão... nº 535

14. ORAÇÃO
D. Instruídos pela vossa Palavra, nós
Vos pedimos, ó Deus, que este alimen-
to de caridade fortifique os nossos co-
rações e nos leve a Vos servir em nos-
sos irmãos e irmãs. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

15. AVISOS
- Dia 31/08 nossa Diocese estará em Ro-
maria ao Santuário Nacional de
Aparecida. Rezemos em comunhão com
toda a Diocese.
Programação:
01/09 - 15h - Participação na Consagra-
ção à Nossa Senhora.
01/09 - 16h - Santa Missa com Romeiros
presidida por Dom Paulo na Basílica de
Aparecida.
02/09 - 09h - Participação na Missa trans-
mitida pela TV Aparecida.

- dia 01/09 é o dia Mundial de Oração pelo
cuidado da Criação. Neste dia convidamos
cada família para pegar uma muda de
árvore. (distribuir as mudas e no final re-
zar a Oração da CF 2017)
D. Deus, nosso Pai e Senhor, / nós vos
louvamos e bendizemos, por vossa in-
finita bondade. / Criastes o universo

com sabedoria / e o entregastes em nos-
sas frágeis mãos / para que dele cuide-
mos com carinho e amor. / Ajudai-nos a
ser responsáveis e zelosos pela  Casa
Comum. / Cresça, em nosso imenso Bra-
sil, / o desejo e o empenho de cuidar mais
e mais / da vida das pessoas, / e da bele-
za e riqueza da criação, / alimentando o
sonho do novo céu e da nova terra que
prometestes. / Amém!

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Testemunhando Jesus, o Messias, Filho
do Deus vivo, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

17. CANTO
Hino da CF 2017

Leituras para a Semana
2ª 1Ts 1, 1-5.8b-10 / Sl 149 / Mt 23, 13-22
3ª Jr 1, 17-19 / Sl 70(71) / Mc 6, 17-29
4ª 1Ts 2, 9-13 / Sl 138(139) / Mt 23, 27-32
5ª 1Ts 3, 7-13 / Sl 89(90) / Mt 24, 42-51
6ª 1Ts 4, 1-8 / Sl 96(97) / Mt 25, 1-13
Sáb.: 1Ts 4, 9-11 / Sl 97(98) / Mt 25, 14-30


