Semana Diocesana de Formação - 2016

Oração do Ano Santo da Misericórdia
Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a sermos misericordiosos como o Pai celeste,
e nos dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu
e Mateus da escravidão do dinheiro;
a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura;
fez Pedro chorar depois da traição
e assegurou o Paraíso ao ladrão arrependido.
Fazei que cada um de nós considere como dirigida a si mesmo as
palavras que dissestes à mulher samaritana:
Se tu conhecesses o dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta Sua onipotência,
sobretudo com o perdão e a misericórdia.
Fazei que a Igreja seja no mundo o rosto visível de Vós,
Senhor, ressuscitado e na glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros fossem
também eles revestidos de fraqueza,
para sentirem justa compaixão por aqueles
que estão na ignorância e no erro.
Fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam
esperados, amados e perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrai-nos a todos com a Sua unção,
para que o Jubileu da Misericórdia seja um ano de graça do Senhor
e a Vossa Igreja possa, com renovado entusiasmo,
levar aos pobres a alegre mensagem e
proclamar aos cativos e oprimidos a libertação;
aos cegos restaurar a vista.
Nós Vo-lo pedimos por intercessão de Maria, Mãe de Misericórdia,
a Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos
dos séculos.
Amém.
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APRESENTAÇÃO
“Amados irmãos e irmãs, como desejo que os lugares onde a Igreja se
manifesta, particularmente as nossas paróquias e as nossas
comunidades, se tornem ilhas de misericórdia no meio do mar da
indiferença!” (Papa Francisco – Mensagem para a Quaresma de 2015)
Em pleno Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, iluminados pelas
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora do Brasil (2015-2019), da
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil –, que iluminou a
realização da 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral, no ano passado,
apresento este livrinho com vistas à realização de mais uma Semana
Diocesana de Formação, de 19 a 22 de julho, em nossas Foranias.
Sem deixar de lado as quatro primeiras Urgências da Evangelização,
mas com um olhar especial para a Quinta Urgência – IGREJA - A
SERVIÇO DA VIDA PLENA PARA TODOS –, promoveremos Formação e
Aplicação da DSI – Doutrina Social da Igreja – com o propósito de
intensificar a participação dos cristãos leigos na construção de políticas
públicas justas, aprimorando a prática das Obras de Misericórdia.
Ressoem em nosso coração as palavras do Papa Francisco: “Não
podemos cair na vertigem da globalização da indiferença”, para juntos
construirmos Paróquias, comunidade de comunidades, que se tornem
“ilhas de misericórdia” neste grande “mar de indiferença” em que vivemos.
Continuemos a “Evangelizar com amor, zelo e alegria”, vivendo
concretamente a misericórdia, sempre conduzidos pelo Espírito Santo,
que nos acompanha nesta missão:
“O Espírito do Senhor repousa sobre mim...” (Lc 4,18).
Exorto a todos os Agentes de Pastoral de nossas comunidades que
participem deste precioso momento de formação, assegurando as
bênçãos divinas, com a proteção e a presença da Padroeira de nossa
Diocese, Nossa Senhora da Imaculada Conceição.
Dom Edmilson Amador Caetano, O. Cist.
Bispo Diocesano de Guarulhos
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A DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA
E A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA DIVINA
SEMANA DIOCESANA DE FORMAÇÃO
19 à 22 de Julho de 2016

Objetivo Geral:
•

Aprofundar sobre a Doutrina Social da Igreja e a prática da
misericórdia, tendo em conta a Quinta Urgência das Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora: IGREJA - A SERVIÇO DA VIDA
PLENA PARA TODOS.

Objetivos Específicos:
•

Promover a intensificação da participação social e política dos
cristãos leigos na construção de Políticas Públicas justas.

•

Fortalecimento das Escolas de Fé e Política nas Foranias e nas
Paróquias.

"O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu;
e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres,
para sarar os contritos de coração."
Lucas 4,18
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LOCAIS E ASSESSORIAS
Forania Imaculada
Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Tranquilidade
Assessores: 19/07 - Padre Éder Aparecido Monteiro
20/07 - Padre Antônio Bosco da Silva
21/07 - Padre Otacílio Ferreira de Lacerda
22/07 - Padre Pedro Paulo de Jesus

Forania Aparecida

Centro Diocesano de Pastoral – Bom Clima
Assessores: 19/07 - Diácono Luiz Carlos de Brito
20/07 - Padre Jair Oliveira Costa
21/07 - José Luiz de Almeida
22/07 - Padre Pedro Nacélio Soares dos Santos

Forania Bonsucesso
Paróquia Santa Cruz - Dutra
Assessores: 19/07 - Irmã Adriana – Irmãs operárias
20/07 - Padre Salvador Rodrigues de Brito
21/07 - Padre Cristiano Aparecido de Souza
22/07 - Seminarista Fábio Lima

Forania Bonsucesso

Paróquia Santa Cruz - Comunidade São Sebastião
Assessores: 19/07 - Seminarista Ismael Almeida Santana
20/07 - Padre Aparecido Gonçalves
21/07 - Padre César Augusto Borges da Silva Campos
22/07 - Seminarista Leonardo Henrique da Silva

Forania Fátima

Paróquia Santa Rita – Jardim Cumbica
Assessores: 19/07 - Diácono Rodrigo Molina Lovatel
20/07 - Padre Renato Bernardes Duarte
21/07 - Padre Weber Galvani Pereira
22/07 - Diácono Renan de Araújo Nunes
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1ª NOITE - “A REVELAÇÃO”
TEMA: Conceito e objetivo da Semana Diocesana de Formação

A Misericórdia no Antigo Testamento
Deus que se revelou como misericordioso, tendo visto o
sofrimento de seu povo. Desceu para libertá-lo (cf. Ex 3,10),
escolhendo assim os mais fracos, para estar ao seu lado e ensinando a
seu povo a escolher a nunca esquecer-se que um dia foi escravo no
Egito, sempre se colocando ao lado da viúva, do órfão e do
estrangeiro. O Povo da Aliança deve ser expressão aos mais fracos e
do amor de Deus misericordioso e fiel.

ASSESSORIAS

FORANIA

ASSESSORES

IMACULADA

Padre Eder

APARECIDA

Diácono Luiz Brito

BONSUCESSO - DUTRA

Irmã Adriana - Operárias

BONSUCESSO – SÃO SEBASTIÃO

Seminarista Ismael

FÁTIMA – JD CUMBICA

Diácono Lovatel
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ORAÇÃO INICIAL E ACOLHIDA
MANTRA: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra
Inunda meu ser permanece em nós.
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ABERTURA: Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo, venham festejar!
Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua misericórdia dura eternamente. (bis)
Aleluia, irmãs, Aleluia, irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Vem ó Santo Espírito, vem iluminar (bis)
Este nosso encontro vem abençoar (bis)
CANTO: A palavra de Deus é luz / que nos guia na escuridão
é semente de paz de justiça e perdão (bis)
LEITURA: Êxodo 3,7-15
CANTO 860 - Louvai
Minha força e meu canto é o Senhor! (bis)
Salvação ele se fez para mim. (bis)
Cantemos a Deus que nos libertou (bis)
das mãos do inimigo, dos pés do opressor
Cantemos a Deus que nos libertou (bis)
Cavalos e carros do mar afogou (bis)
Cantemos a Deus que nos libertou (bis)
Na fome e na sede nos alimentou. (bis)
Cantemos a Deus que nos libertou (bis)
A lei da justiça pra nós ensinou (bis)
Cantemos a Deus que nos libertou (bis)
Na terra bendita com a gente ele andou (bis)
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ORAÇÃO:
Abençoa, Senhor nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade!
Ajuda-nos a crescer cada vez mais neste caminho.
Fortalece tudo o que ajuda a construir teu Reino entre nós!
Confirma, Senhor, o trabalho de nossas mãos, por Cristo, nosso Senhor.
Amém
ORAÇÃO FINAL
Presidente: (convidar todos à oração)
PAI NOSSO...
BÊNÇÃO: Ó Deus da vida nos dê a graça de vivermos em comunhão e
no serviço do seu povo. Que Ele derrame sobre nós a sua paz, agora e
para sempre. Amém!
CANTO 861 – Louvai
(pode-se sugerir outro de acordo com conhecimento da comunidade e com o tema abordado)

O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação,
que poderei temer? Deus, minha proteção!
O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação.
O que é que eu vou temer? Deus é minha proteção.
Ele guarda minha vida: Eu não vou ter medo, não. (bis)
Quando os maus vêm avançando,procurando me acuar,
desejando ver meu fim,só querendo me matar,
inimigos opressores é que vão se liquidar. (bis)
Se um exército se armar contra mim, não temerei.
Meu coração está firme, sempre firme ficarei.
Se estourar uma batalha, mesmo assim, confiarei! (bis)
Sei que eu hei de ver, um dia, a bondade do Senhor: lá, na terra
dos viventes, viverei no seu amor. ’spera em Deus! Cria coragem!
’spera em Deus que é teu Senhor! (bis)
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2ª NOITE - “A ENCARNAÇÃO DO VERBO”

A Misericórdia no Novo Testamento
Jesus Cristo, a Misericórdia encarnada, descendo e assumindo
tudo o que é humano, escolhe ser fraco com os fracos, para na sua
humanidade revelar o grande projeto de Deus, de promoção da vida
plena para todos. Por sua vida e missão, o Senhor Jesus Cristo,
passou fazendo o bem, curando os doentes, libertando os oprimidos,
salvando da morte, realizando o Ano da Graça, tempo de salvação,
misericórdia, justiça e vida plena.

ASSESSORIAS

FORANIA

ASSESSORES

IMACULADA

Padre Bosco

APARECIDA

Padre Jair

BONSUCESSO - DUTRA

Padre Salvador

BONSUCESSO – SÃO SEBASTIÃO

Padre Cido

FÁTIMA – JD CUMBICA

Padre Renato
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MANTRA: Preenche meu ser, espírito unge meu ser.
Em ondas de amor, ó vem sobre mim
Espírito unge meu ser!
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ABERTURA: Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo, venham festejar!
Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua misericórdia dura eternamente. (bis)
Aleluia, irmãs, Aleluia, irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Vem ó Santo Espírito, vem iluminar (bis)
Este nosso encontro vem abençoar (bis)
CANTO: Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor!
Lâmpada para os meus pés e luz, luz para o meu caminho (bis)
LEITURA: Mt 25, 31-40
CANTO 859 – Louvai
(pode-se sugerir outro de acordo com conhecimento da comunidade e com o tema abordado)

Venham todos, amigos de meu Pai,
participar do seu reino de amor, o que
fizerem ao pobre e ao pequeno
é a mim que estão fazendo.
Se alguém tem sede, dê-lhe de beber,
Se alguém tem fome, dê-lhe de comer.
Sede e fome também de justiça
de amor e paz e de alegria.
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Se alguém foi preso, vá encontrá-lo
Se alguém está triste, vá consolá-lo.
Deus fez o homem com liberdade,
Ele os quer todos na verdade.
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Se alguém enfermo, vá visitá-lo
Se maltrapilho, não vá deixá-lo
Todos querem a sã bondade,
sempre viver na igualdade.
Se peregrino, sem o seu lar,
procure sempre o abrigar
vivam unidos, filhos de Deus Pai,
irmãos em Cristo, buscando a paz.
Por que existe tal realidade:
fome, doença, tanta maldade?
Quem permite a opressão,
faz sofrer Cristo no seu irmão.
ORAÇÃO:
Ó Deus da Aliança, és guia do teu povo.
Dá-nos a alegria da tua presença materna, para prosseguirmos na
caminhada,
fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo. Por quem te pedimos na unidade
do Espírito Santo. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Presidente: (convidar todos à oração)
PAI NOSSO...
BÊNÇÃO: O auxílio de Deus, terna compaixão nos sustente em nossa
caminhada de discípulos missionários agora e para sempre. Amém!
CANTO: Quero cantar ao Senhor / sempre enquanto eu viver,
hei de provar seu amor, seu valor e seu poder!
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3ª NOITE - “ENCARNAÇÃO NA MISSÃO DA IGREJA”

Uma Igreja Misericordiosa à luz da Doutrina Social
Por meio de sua obra de salvação, Cristo convoca em si um
povo, bem-disposto, o Povo da Nova e Eterna Aliança, que encontra no
mais fraco a revelação do rosto de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja,
sacramento de Salvação (LG), revela no mundo encarnando a obra de
Cristo, por meio do compromisso com a Criação e nela buscando
reconstruir e manifestar a beleza da dignidade do que foi redimido. No
serviço à pessoa humana, preferencialmente aos mais pobres (por meio
das obras de misericórdia corporais e espirituais), na construção de
uma nova sociedade, pautada nos valores do Reino de Deus,
preservando toda a Criação.
ASSESSORIAS

FORANIA

ASSESSORES

IMACULADA

Padre Otacilio

APARECIDA

José Luiz

BONSUCESSO - DUTRA

Padre Cristiano

BONSUCESSO – SÃO SEBASTIÃO

Padre Cesar

FÁTIMA – JD CUMBICA

Padre Weber
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ORAÇÃO E ACOLHIDA
MANTRA: Envia teu espírito Senhor
E renova a face da terra! (bis)
Inunda meu ser permanece em nós.
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ABERTURA: Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo, venham festejar!
Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua misericórdia dura eternamente. (bis)
Aleluia, irmãs, Aleluia, irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Vem ó Santo Espírito, vem iluminar (bis)
Este nosso encontro vem abençoar (bis)

CANTO: Ai de mim se eu não disser
A verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar
Quando Deus me mandar falar (bis)
LEITURA: Tg 5, 1-6
SILÊNCIO
CANTO: Ai de mim se eu não disser
A verdade que ouvi, ai de mim se eu me calar
Quando Deus me mandar falar (bis)
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ORAÇÃO:
Abençoa, Senhor nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade!
Ajuda-nos a crescer cada vez mais neste caminho.
Fortalece tudo o que ajuda a construir teu Reino entre nós!
Confirma, Senhor, o trabalho de nossas mãos, por Cristo, nosso
Senhor. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Presidente: (convidar todos à oração)
PAI NOSSO...
BÊNÇÃO: Abençoa Senhor, todos os participantes desta formação
Que vivam em paz e na alegria da tua presença. Amém!
CANTO 357 – Louvai
(pode-se sugerir outro de acordo com conhecimento da comunidade e com o tema abordado)

A necessidade era tanta e tamanha
Que a fraternidade saiu em campanha
Andou pelos vales subiu as montanhas
Foi levar o seu pão.
A dor era tanta, a injustiça tamanha
Que a luz de Jesus que seu povo acompanha
O iluminou pra viver em campanha em favor dos irmãos.
Um só coração e uma só alma/ Um só sentimento em favor
dos pequenos/ E o desejo feliz de tornar o país mais irmão e fraterno
Vão fazer de nós povo do Senhor
Construtores do amor operários da luz
Mais fiéis a Jesus/ vão fazer nossa Igreja
Uuma Igreja mais santa e mais plena de luz.
Erguer as mãos com alegria
Mas repartir também o pão de cada dia.
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4ª NOITE - A PRÁTICA DA MISERICÓRDIA

A ação do Espírito Santo na prática da Doutrina Social
Cada discípulo, reconhecendo a grande obra da misericórdia
de Deus, em sua vida
torna-se discípulo missionário desta
misericórdia. Assim, somos eleitos ao encarnarmos em nossa vida as
obras da misericórdia como missão de vida, revelando por nosso
compromisso social, em união com a ação evangelizadora da Igreja.

ASSESSORIAS

FORANIA

ASSESSORIA

IMACULADA

Padre Pedro Paulo

APARECIDA

Padre Pedro Nacélio

BONSUCESSO - DUTRA

Seminarista Fábio Lima

BONSUCESSO – SÃO SEBASTIÃO

Seminarista Leonardo

FÁTIMA – JD CUMBICA

Diácono Renan
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ORAÇÃO E ACOLHIDA
MANTRA: A nós descei divina luz (bis)
Em nossas almas acendei, o amor, o amor de Jesus (bis)
SAUDAÇÃO: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
ABERTURA: Venham, ó nações, ao Senhor cantar!
Ao Deus do universo, venham festejar!
Seu amor por nós, firme para sempre, (bis)
sua misericórdia dura eternamente. (bis)
Aleluia, irmãs, Aleluia, irmãos! (bis)
Povo de sacerdotes, a Deus louvação. (bis)
Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito. (bis)
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito. (bis)
Vem ó Santo Espírito, vem iluminar (bis)
Este nosso encontro vem abençoar (bis
CANTO: Bendita, bendita/ Bendita a palavra do Senhor
Bendito, bendito/ Bendito quem a vive com amor!
A Palavra de Deus escutai/ No Evangelho Jesus vai falar
A justiça do Reino do Pai/ Procurai em primeiro lugar
LEITURA: Lc 4, 16-21
CANTO 582 – Louvai
(pode-se sugerir outro de acordo com conhecimento da comunidade e com o tema abordado)

O Espírito do Senhor, repousa sobre mim
O Espírito do Senhor me escolheu, meu enviou
Para dilatar o seu reino entre as nações,
para anunciar a boa nova a seus pobres.
Para proclamar a alegria e a paz,
exulto de alegria em Deus, meu Salvador.
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Para dilatar o seu reino entre as nações,
consolar os corações esmagados pela dor.
Para proclamar sua graça e salvação, acolher
quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo.
Para dilatar o seu reino entre as nações,
para anunciar libertação e salvação.
Para anunciar o seu amor e o seu perdão,
para celebrar sua glória entre os povos
ORAÇÃO:
Abençoa, Senhor nosso trabalho, nossa união e nossa solidariedade!
Ajuda-nos a crescer cada vez mais neste caminho.
Fortalece tudo o que ajuda a construir teu Reino entre nós!
Confirma, Senhor, o trabalho de nossas mãos, por Cristo, nosso
Senhor. Amém!
ORAÇÃO FINAL
Presidente: (convidar todos à oração)
PAI NOSSO...
BÊNÇÃO: Escolher uma oração de envio
CANTO 702 – Louvai:
Pelas estradas da vida, nunca sozinhos estás,
contigo pelo caminho Santa Maria vai.
Ó vem conosco, vem caminhar Santa Maria vem! (bis)
Mesmo que digam os homens: “tu nada podes mudar!”
Luta por um mundo novo, de unidade e paz
Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão, a quem te encontrar.
Se parecer tua vida inútil caminhar,
lembra que abres caminho, outros te seguirão.
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“Ajudai-me, Senhor!”
“Ajudai-me, Senhor, para que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo
que eu jamais suspeite nem julgue as pessoas pela aparência externa, mas
perceba a beleza interior dos outros e possa ajudá-los.
Ajudai-me, Senhor, para que os meus ouvidos sejam misericordiosos, de modo
que eu esteja atenta às necessidades dos meus irmãos e não me permitais
permanecer indiferente diante de suas dores e lágrimas.
Ajudai-me, Senhor, para que a minha língua seja misericordiosa, de modo que
eu nunca fale mal dos meus irmãos; que eu tenha para cada um deles uma
palavra de conforto e de perdão.
Ajudai-me, Senhor, para que as minhas mãos sejam misericordiosas e
transbordantes de boas obras, nem se cansem jamais de fazer o bem aos
outros, enquanto, aceite para mim as tarefas mais difíceis e penosas.
Ajudai-me, Senhor, para que sejam misericordiosos também os meus pés, para
que levem sem descanso ajuda aos meus irmãos, vencendo a fadiga e o
cansaço; o meu repouso esteja no serviço ao próximo.
Ajudai-me, Senhor, para que o meu coração seja misericordioso e se torne
sensível a todos os sofrimentos do próximo; ninguém receba uma recusa do
meu coração. Que eu conviva sinceramente mesmo com aqueles que abusam
de minha bondade. Quanto a mim, me encerro no Coração Misericordiosíssimo
de Jesus, silenciando aos outros o quanto tenho que sofrer.
Vós mesmo mandais que eu me exercite em três graus da misericórdia;
primeiro: Ato de misericórdia, de qualquer gênero que seja; segundo: Palavra de
misericórdia – se não puder com a ação, então com a palavra; terceiro: Oração.
Se não puder demonstrar a misericórdia com a ação nem com a palavra,
sempre a posso com a oração. A minha oração pode atingir até onde não posso
estar fisicamente.
Ó meu Jesus, transformai-me em Vós, porque Vós tudo podeis”.
Esta oração expressa com beleza indiscutível, ajuda-nos a compreender o que
é de fato a misericórdia para um cristão, e o que ela exige, para que seja
autêntica e agradável a Deus.
Sejamos também atentos ao convite que o Papa Francisco nos fez com o Lema
deste Ano da Misericórdia: “Misericordiosos como o Pai”, o que somente
seremos se nos configurarmos decididamente a Jesus, que nos revela a Face
misericordiosa do Pai, na plena comunhão com o Espírito Santo, o Amor.
Oração composta por Santa Faustina Kowalska, em 1937,
e que se encontra em seu Diário (p.163 - Caderno I).
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