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ANO NACIONAL MARIANO

SANTAS MISSÕES POPULARES

OS BEM-AVENTURADOS

01. MOTIVAÇÃO
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to. Para sempre seja louvado! Queridos ir-
mãos e irmãs hoje, Dia do Senhor, nos en-
contramos em sua casa para escuta da sua
Palavra. O Senhor Jesus Cristo nos propõe
um caminho de salvação: a vivência das Bem
Aventuranças.

Refrão: Bem-Aventurados os que têm
um coração de pobre, porque deles é o
reino dos céus, porque deles é o reino
dos céus.
C. Com alegria estamos aqui para revigo-
rar nosso coração. Queremos viver o pro-
jeto salvador, que dá sentido para nossa
vida. Ele nos enche de alegria e esperan-
ça. (Entrar escrita num cartaz todas as bem-
aventuranças).
Refrão: Bem-Aventurados (2x) Aque-
les que promovem a paz. // Porque se-
rão filhos de Deus amados//.
C. Acolhidos e motivados neste dia do
Senhor, cantemos:

02. CANTO
Anunciaremos teu Reino... nº 75

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs saudemos a Trindade
Santa. Em Nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Jesus Cristo, o amor
do Pai e a força do Espírito Santo estejam



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

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus nos propõe o caminho das bem-
aventuranças para chegarmos ao Reino de
Deus. Quantas vezes optamos por caminhos
errados no mundo? Abraçamos valores
contrários aos que Jesus e a Igreja nos en-
sinou? (silêncio) De coração contrito e hu-
milde, aproximemo-nos do Deus justo e
santo, para que tenha piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós! (2x) Pelo
irmão... nº 242

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos nosso Deus pelo testemu-
nho das comunidades em favor da vida. Por
todos os cristãos que no dia a dia se esfor-
çam em viver as bem-aventuranças.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

06. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, Senhor nosso Deus,
adorar-vos de todo o coração, e amar
todas as pessoas com verdadeira cari-
dade. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. Amém.

07. DEUS NOS FALA

ENTRONIZAÇÃO DA BÍBLIA
C. A Palavra de Deus é luz que ilumina nos-
sos passos, aquece nossa vida e nos mos-
tra o caminho que nos conduz para casa do
Pai. Acolhamos essa Palavra em nosso
meio, cantando. (O Lecionário conduzido até
a Mesa da Palavra ladeado por  velas).
Palavra de Salvação... nº 282

PRIMEIRA LEITURA: Sf 2,3; 3,12-13

L 1. Leitura da Profecia de Sofonias.

SALMO RESPONSORIAL: 145 (146)
Refrão: Felizes os pobres em espírito,
porque deles é o Reino dos Céus.

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 1, 26-31

L 2. Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mt 5, 1-12a

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Bem-aventurados aqueles... nº
307

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O profeta Sofonias nos faz um forte convi-
te: "Procurem o Senhor". Esse é o desejo
de muitos irmãos e irmãs que se reúnem em
comunidade. Às vezes, nas dificuldades
buscam um encontro sincero com Deus e
com os irmãos. Sofonias viveu e exerceu
sua atividade em Judá, entre os anos 640-
630 a.C. Nesse tempo o povo sofria muito
nas mãos das nações estrangeiras. Além
disso, padecia com a corrupção dos líde-
res do povo que governava o país. Só fala-
vam iniquidades, mentiras, e todo tipo de
engano. Assim, o profeta afirma que a es-
perança não vem dos poderosos, mas sim
dos humildes da terra, ou seja, os pobres.
Ele exorta os pobres a buscarem o Senhor
e colocar em prática seus preceitos, prati-
car a justiça e a procurar a humildade.
O Evangelho nos fala das bem-
aventuranças. É o início do Sermão da
Montanha, a nova Constituição do Povo de



Deus. Quem são os destinatários dessa boa
notícia? São as multidões vindas da Galiléia,
Decápole, Jerusalém, Judéia e do outro lado
do Jordão. A mensagem de Jesus Cristo
não tem fronteiras. Todos são chamados a
ouvi-lo e a viver esse projeto de vida. Ele
inaugura um Reino com os pobres e margi-
nalizados do mundo inteiro. Reino que não
faz discriminação de pessoas. Jesus coloca
como bem-aventurados os pobres, os afli-
tos, os mansos, os que têm fome e sede de
justiça, os misericordiosos, os puros de
coração, os que promovem a paz, os per-
seguidos por causa da justiça. Estes serão
os bem-aventurados. Terão seus nomes no
Reino de Deus. Serão construtores deste
Reino aqui na terra.
As bem-aventuranças são uma proposta de
felicidade e liberdade. Mostram também que
Deus se solidariza com todos aqueles que
lutam por um mundo melhor. As bem-
aventuranças de Jesus Cristo incluem, res-
tauram, devolvem a liberdade; libertam de
toda opressão. As "bem-aventuranças do
mundo", ao contrário, excluem e extermi-
nam a vida e a felicidade dos filhos de Deus.
Cabe a nós, escolher: Qual projeto eu que-
ro abraçar? O projeto de Jesus Cristo ou
do mundo?
O Apóstolo Paulo escreve à comunidade
de Coríntios e recorda como e onde eles
nasceram: "considerai vós mesmos, irmãos,
como fostes chamados por Deus". Ele con-
tinua afirmando que entre eles não havia
muitos sábios de sabedoria humana e pes-
soas poderosas. Quem escutou o chamado
de Deus eram pessoas pobres, despreza-
dos, pessoas que a elite considerava lou-
cas. Enfim, os excluídos da sociedade. Com
isso Paulo relembra à comunidade o cami-
nho da humildade, da acolhida e integração
de todos. Que ninguém se glorie. Se tiver-

mos motivos de nos gloriar, que seja preci-
samente em Cristo Jesus. Ele que acolhe e
restaura a vida de todos, independentes da
classe ou situação social.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Confiantes em Deus que acolhe os po-
bres e humildes, professemos a nossa fé.
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Pai de misericórdia as
nossas orações. Após cada pedido vamos
responder:
Todos: Senhor escutai a nossa prece.
L.1 Senhor, que vossa Igreja viva e teste-
munhe as bem-aventuranças, sendo sinal
permanente da vossa Boa Nova no mun-
do. Rezemos.
L.2 Senhor, que tenhamos um coração
aberto às dores e sofrimentos dos pobres e
marginalizados do nosso tempo. Que nun-
ca lhes falte a nossa solidariedade e o nos-
so compromisso em ajudar-lhes nos sofri-
mentos e opressão. Rezemos.
L.1 Senhor, que tenhamos a sensibilidade
de consolar e compadecer dos aflitos e an-
gustiados. Rezemos.
L.2 Senhor, que sejamos promotores da
justiça e da paz, tendo um coração manso
e humilde. Rezemos.
L.1 Senhor ,que sejamos misericordiosos
uns para com os outros.  Que estendamos
as mãos aos que precisam, principalmente
os mais feridos por nossa sociedade. Re-
zemos.
L.2 Nessa semana celebramos a memória
de São Brás. Que por sua intercessão e pela
graça de Deus, sejamos livres dos males da
garganta. Rezemos.
D. Acolhei Pai de bondade estes nossos
pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
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11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos no Altar do Senhor o tra-
balho da Igreja para tornar o Evangelho
conhecido em todo mundo. Apresentemos
também o testemunho dos cristãos que bus-
cam no seu dia a dia viver as bem-
aventuranças. Enquanto cantamos, depo-
sitemos nossas ofertas e dízimo.
Eu te ofereço o meu viver... nº 428

12. PAI NOSSO
D. Irmãos e irmãs somos uma comunida-
de e formarmos a família de Deus. Família
esta que deseja viver na fidelidade ao Evan-
gelho. Por isso, vamos unir as nossas mãos
e rezar com confiança: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. "Bem aventurados os que promovem a
paz, porque serão chamados filhos de
Deus". Sejamos instrumentos de paz.
Saudemo-nos uns aos outros desejando a
paz que vem de Jesus Cristo.
Senhor, fazei de mim... nº 554

14. ORAÇÃO
D. Renovados pela vossa Palavra, nós
vos pedimos, ó Deus, que este alimen-
to da salvação eterna nos faça progre-
dir na verdadeira fé. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

15. AVISOS
- Dia 02/02 é dia da Apresentação do Se-
nhor; Dia da Vida Consagrada. É bom reu-
nir a Família ou a Comunidade neste dia
para a Récita doTerço em seus Mistérios
Gozosos.

- Providenciar velas para o próximo Domin-
go.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. Que o Deus de toda consolação dispo-
nha na sua paz os vossos dias e vos conce-
da as suas bênçãos.
Todos: Amém.
D. Sempre nos liberte de todos os perigos e
confirme os vossos corações em seu amor.
Todos: Amém.
D. E assim, ricos em esperança, fé e carida-
de, possais viver praticando o bem e chegar
felizes à vida eterna.
Todos: Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Vamos em paz, e o Senhor nos acompa-
nhe... nº 737

Leituras para a Semana

2ª Hb 11, 32-40 / Sl 30(31) / Mc 5, 1-20
3ª Hb 12, 1-4 / Sl 21(22) / Mc 5, 21-43
4ª Hb 12, 4-7.11-15 / Sl 102(103) / Mc 6, 1-6
5ª Ml 3, 1-4 / Sl 23(24) / Lc 2, 22-40
6ª Hb 13, 1-8 / Sl 26(27) / Mc 6, 14-29
Sáb.: Hb 13, 15-17.20-21 / Sl 22(23) / Mc 6, 30-34


