
- A equipe prepare uma cesta de sementes dife-
rentes e coloca em destaque perto do altar. No
final elas serão abençoadas e distribuídas.
- Preparar os gestos pedidos antes das duas lei-
turas.

01. MOTIVAÇÃO
C.1 A liturgia de hoje convida-nos a olhar
para a vida e para o mundo com confiança e
esperança. Deus, fiel ao seu plano de salva-
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ção, continua a conduzir a história huma-
na. Ele nos conduz a uma vida plena e fe-
liz, sem fim. Reunidos em Sua casa, inicie-
mos nossa celebração.

02. CANTO
Como o vento que sopra... n° 61

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Queridos irmãos e irmãs: sejam bem
vindos! Saudemos a Trindade Santa can-
tando: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso 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. Certos da misericórdia de Deus, sem-
pre disposto a perdoar o pecador arrepen-
dido, peçamos perdão:
L.1 Quando temos medo de dar testemu-
nho do amor e da esperança que vem de
Deus, perdoai-nos, Senhor.
Todos: Perdoai-nos, Senhor.



L.2 Por não damos valor às coisas marca
das pela ação de Deus, perdoai-nos, Se-
nhor.
L.1 Porque nos demitimos das responsabi-
lidades em testemunhar os gestos e os va-
lores de Cristo, perdoai-nos, Senhor.
L.2  Por não lançarmos a semente do Rei-
no no coração dos homens e das mulheres,
perdoai-nos, Senhor.
L.1 Por nos deixarmos levar por tentações
de grandeza, orgulho, prepotência e vaida-
de, perdoai-nos, Senhor.
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Com alegria, glorifiquemos nosso Deus.
Glória ao Pai... n° 249

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, força dos que esperam em
Vós. Sede favorável ao nosso apelo.
Dai-nos sempre o socorro da Vossa gra-
ça, Que possamos querer e agir confor-
me a Vossa vontade. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
(Uma pessoa, vestida de agricultor (a), entra
com sementes e as planta em um recipiente pre-
viamente preparado próximo da mesa da Pala-
vra. É bom que ela mesma leia a 1ª leitura).

PRIMEIRA LEITURA: Ez 17, 22-24

L.1 Leitura da Profecia de Ezequiel.

SALMO RESPONSORIAL: 91(92)
Refrão: Como é bom agradecermos ao
Senhor.

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5, 6-10
(Outra pessoa, vestida de agricultor (a), entra
com um regador e irriga as sementes plantadas.
É bom que ela mesma leia a 2ª leitura).
(Atenção: O recipiente com as sementes será cui-
dado pela comunidade até as sementes brota-
rem. Quando isso acontecer, seja mostrado à
comunidade a força silenciosa da semente e do
Reino de Deus).

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

EVANGELHO: Mc 4, 26-34

CANTO DE ACLAMAÇÂO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Semente é de Deus a Palavra. O Cristo é o
semeador; todo aquele que O encontra,
vida eterna encontrou.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje estamos diante de duas parábolas do
Reino. "O Reino de Deus é como...". O
Reino não é comparado ao homem que se-
meia nem ao grão de mostarda. É compa-
rado à totalidade do processo que, apesar
dos pesares, tem um final feliz.
Na primeira parábola, o agricultor lança a
semente e não interfere mais (dorme, levan-
ta). A semente vai germinando e crescen-
do. O agricultor nem sabe como isso acon-
tece. Quando as espigas estão maduras, faz
a colheita.
O Reino está acontecendo (mesmo que
pareça que tudo continua na mesma). Ele é
essencialmente obra de Deus, não dos ho-
mens. Depois que o agricultor fez o que ti-
nha que fazer, agora 'deixa acontecer'. Tal-
vez seja a ação mais difícil! O cristão não é



o construtor do Reino, nem um programa-
dor ou diretor de obras. É mais alguém que
dá chances ao Reino, que não atrapalha. A
parábola ridiculariza o protagonismo de
certos agentes de pastoral que, não que-
rendo passar por gente que `dorme e le-
vanta', inventa modas para mostrar serviço
(e atrapalham!).
A semente sabe fazer seu próprio trabalho.
Não precisa que ninguém lhe ensine o pro-
cesso de crescimento. Ela tem uma força
que não depende do semeador. Uma vez
semeada, cresce misteriosamente, sem in-
terferência do semeador. Assim acontece
com o Reino de Deus: ninguém pode impe-
dir seu crescimento.
Não é um convite à preguiça. Deus tam-
bém precisa da nossa mãozinha (lançar a
semente e fazer a colheita). Mas o prota-
gonista é a semente (não o agricultor ou a
qualidade do terreno, como na parábola do
semeador); só Deus faz a semente germi-
nar, crescer e produzir. Nesse campo, o ho-
mem não tem mais a fazer a não ser dormir
e levantar e esperar. O Reino de Deus pre-
cisa da colaboração humana, mas o seu
crescimento não depende do homem. "Se
o Senhor não construir a casa, em vão tra-
balham os construtores" (Sl 126). A certe-
za de que a semente tem uma força
irresistível deve levar-nos a semear mais e
com mais otimismo.
A segunda parábola (grão de mostarda),
mostra que o Reino de Deus não vem de
maneira espetacular. Vem como uma semen-
te insignificante, mas cheia de uma força in-
terior enorme. A semente de mostarda mede
aproximadamente 1,6 milímetros de diâme-
tro. Já sua árvore pode alcançar 4 metros
de altura. A semente do Reino lançada por
Jesus pode parecer insignificante, mas irá
atingir todos os cantos do mundo.

As duas parábolas são um hino à paciên-
cia, esperança, serenidade e confiança. Deus
é fiel. Sempre cumpre suas promessas.
Leva as sementes do Reino à sua plenitude.
É o que afirma também a outra parábola da
primeira leitura.
O povo de Israel, outrora uma árvore
frondosa, foi humilhado e levado para o
exílio (Babilônia). Mas Deus não o aban-
donou nem esqueceu suas promessas (desse
povo surgirá o Messias). Para animar o
povo exilado em Babilônia, Deus diz atra-
vés do profeta Ezequiel: "Arrancarei um
ramo novo e vou plantá-lo num monte mui-
to alto... e ele lançará ramos e dará frutos e
tornar-se-á um cedro majestoso". Deus é
fiel. Nos dramas e problemas, conservemos
a confiança e a esperança. Não estamos
abandonados; estamos nas mãos de Deus,
Senhor da história, que não desistiu desta
humanidade que ama e conduz para a sal-
vação.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé que foi semeada em
nosso coração: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Depois do 3° Retiro Diocesano, as pa-
róquias estão preparando o próximo retiro
paroquial. As Santas Missões Populares fo-
ram semeadas na diocese em 2013. Cres-
ceram e produziram frutos. Rezemos a ora-
ção que anima esta iniciativa missionária.
(Providenciar cópias)

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor os bens que
trazemos para partilhar com nossos irmãos.
Que o nosso dízimo e nossas ofertas sejam
no mundo sinais da partilha Cristã.
Toda semente é um anseio... nº 470
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12. PAI NOSSO
D. Rezemos confiantes a oração que Je-
sus nos ensinou: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Em Jesus que nos tornou todos  irmãos
e irmãs, saudemo-nos.
Canto à escolha

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, olhai com bondade os Vos-
sos fiéis que imploram a Vossa miseri-
córdia. Confiando em Vosso amor de
Pai, irradiem por toda a parte a Vossa
caridade. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO DAS SEMENTES
(Alguém segura a cesta de sementes perto do
dirigente).
D. Ó Deus da vida, Vós que fazeis fru-
tificar toda boa semente e toda obra
boa, abençoai estas sementes. Cres-
çam vigorosas e deem fruto. Com elas
cresça também nosso compromisso de
orientar toda a nossa vida no serviço
do Vosso Reino. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.
(durante o canto abaixo, várias pessoas distri-
buem as sementes).

17. CANTO
Muitos passos já foram dados... n° 744

Leituras para a Semana

2ª 2Cor 6, 1-10 / Sl 97(98) / Mt 5, 38-42
3ª 2Cor 8, 1-9 / Sl 145(146) / Mt 5, 43-48
4ª 2Cor 9, 6-11 / Sl 111(112) / Mt 6, 1-6.16-18
5ª 2Cor 11, 1-11 / Sl 110(111) / Mt 6, 7-15
6ª 2Cor 11, 18.21b-30 / Sl 33(34) / Mt 6, 19-23
Sáb.: 2Cor 12, 1-10 / Sl 33(34) / Mt 6, 24-34

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. O Deus que se manifesta em cada se-
mente que germina e em cada sinal de vida,
nos abençoe: Em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amém.
Todos: Amém!
D. Vamos em paz e que o Senhor nos acom-
panhe!
Todos: Graças a Deus!


