
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, continuamos com Mar-
cos a trajetória libertadora de Jesus. Cele-
bramos a Páscoa do Senhor presente no
amor que supera a Lei.
Refrão: A Palavra de Deus é a verdade,
sua Lei, liberdade.
D. Iniciando a Semana da Pátria e come-
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morando o Dia do Evangelizador, louve-
mos a Deus com o coração agradecido.

02. CANTO
Cantai ao Senhor... n° 55
(Entrar com a bandeira do Brasil e o cartaz do
Grito dos Excluídos 2015)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. O Senhor é bom e clemente, cheio de
misericórdia para aqueles que O invocam.
Iniciemos Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo. Amém.
D. Graça e paz da parte de Deus que nos
convida a ouvir e praticar Sua palavra.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje celebramos a vitória de Cristo so-
bre o pecado e a morte. Somos convida-
dos a morrer ao pecado e ressurgir para
uma vida nova. Peçamos a misericórdia do
Pai. (Silêncio)
D. Confessemos os nossos pecados: Con-
fesso a Deus todo poderoso...
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão



de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. O maior louvor é dedicar atenção aos
que sofrem. Busquemos em primeiro lugar
o Reino de Deus e sua justiça. Cantemos.
Glória a Deus nas alturas, na terra... n°
238

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, criador de todas as coisas.
Derramai o Vosso amor em nossos co-
rações. Firmai-nos na comunhão
convosco para buscarmos em tudo a
Vossa vontade. Por Nosso Senhor Je-
sus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus hoje nos questiona:
Para ter uma vida cristã verdadeira, basta
apenas rezar?

PRIMEIRA LEITURA: Dt 4, 1-2.6-8

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.

SALMO RESPONSORIAL: 14(15)
Refrão: Senhor, quem morará em Vos-
sa casa e no Vosso monte santo habita-
rá?

SEGUNDA LEITURA:
Tg 1, 17-18.21b-22.27

L.2 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 7, 1-8.14-15.21-23

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Deus, nosso Pai, nesse seu imenso
amor, foi quem nos gerou com a palavra da
verdade, nós, as primícias do seu gesto cri-
ador!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A primeira leitura recomenda seguir as leis
de Deus porque elas são sábias. São as que
têm como resultado um melhor funciona-
mento da vida. É nisso que Deus está inte-
ressado. Ele quer a criação dando certo.
Não é só o assaltante que está violando um
mandamento. Por trás da violência do nos-
so dia a dia está uma história de valores que
não são os de Deus. Não há ninguém como
o fabricante para saber como um produto
funciona melhor. Deus nos fez e nos conhe-
ce. Como Criador, Ele não gosta de ver sua
obra estragada.
A Igreja insiste, com razão, em educar para
as práticas religiosas. Isso é muito bom e
importante, mas não é o objetivo final: são
meios para alimentar a fé. Ficar só nisso
seria como se alfabetizar e nunca ler nada.
Ou como curar uma paralisia e continuar na
cadeira de rodas. A prática religiosa nos for-
talece para agirmos dentro e fora da Igreja.
Tiago resume muito bem o seu recado:
"Sede praticantes da Palavra, não só ou-
vintes". A CNBB publicou um livro chama-
do "Crescer na Leitura da Bíblia". Lá se diz:
"Se a leitura não torna a pessoa mais
humana, mais fraterna, mais capaz de
contruir um mundo melhor, há algo er-
rado com o seu modo de ler."
O Evangelho confirma o sentido das leitu-



ras: os discípulos são censurados por não
cumprirem leis de purificação ritual. Não
eram leis ruins. O problema era achar que
isso era suficiente para "estar em dia" com
Deus. Jesus recorre então ao Antigo Testa-
mento; lembra o que disse o profeta Isaías:
o culto e os louvores são inúteis se a Lei de
Deus não estiver no coração e nos hábitos
da pessoa religiosa. Deus quer misericór-
dia, justiça, caridade e não apenas belas ce-
rimônias religiosas.
Deus não precisa de nossos louvores. Nós
é que precisamos alimentar a nossa fé con-
templando a grandeza do Senhor. Como?
Com atitudes e ações coerentes com o pro-
jeto de Deus. Optar por esse projeto é um
ato inteligente, porque Deus quer o nosso
bem.
Só há um jeito de servir a Deus: cuidando
daqueles que precisam e que são amados
pelo Pai de todos. Assim cuidamos de nós
mesmos e melhoramos o mundo. Como
estamos empenhados nisso?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Honrando o Senhor com os lábios e
perto do Seu coração, professemos nossa
fé: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D.  Oremos ao Senhor, que está perto dos
que O invocam, rezando:
Todos: Senhor, nós temos confiança em
Vós.
D. Que os evangelizadores de nossa
diocese acolham a Palavra de Deus. Que a
transmitam com alegria e clareza, rezemos:
D. Que nossos governantes ouçam os ape-
los dos que sofrem, sobretudo dos mais po-
bres, rezemos:
D. Que a mensagem de Jesus nos lembre:
do coração nascem os vícios, pensamentos
impuros e maus desejos, rezemos:
D. Que nossa comunidade ouça a Palavra

do Evangelho praticando-a com alegria, re-
zemos:
Oração das Santas Missões Populares
L.1 Senhor que dissestes aos vossos discí-
pulos, "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, assumi-
da 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 san-
tos padroeiros nos ajudem a ser verdadei-
ros Discípulos Missionários de Jesus Cris-
to, para que nosso povo tenha vida.
Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
As (os) catequistas, dirigentes de Grupos de
Reflexão, catequistas de Crisma, membros da
Equipe de Batismo e mensageiros entram em
procissão com o material usado em sua missão.
Obs.: A Bíblia não entra, porque já foi
introduzida na celebração.
Aceita, ó Pai a nossa oferta... n° 403

12. PAI NOSSO
D. O Deus que invocamos está muito pró-
ximo de nós. A Ele nos dirigimos com amor
filial: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Convocando o Ano da Paz, os bispos
disseram que as comunidades precisam de
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Leituras para a Semana
2ª 1Ts 4, 13-18 / Sl 95(96) / Lc 4, 16-30
3ª 1Ts 5, 1-6.9-11 / Sl 26(27) / Lc 4, 31-37
4ª Cl 1, 1-8 / Sl 51(52) / Lc 4, 38-44
5ª Cl 1, 9-14 / Sl (97)98) / Lc 5, 1-11
6ª Cl 1, 15-20 / Sl 99(100) / Lc 5, 33-39
Sáb.: Cl 1, 21-23 / Sl 53(54) / Lc 6, 1-5

harmonia e fraternidade. Estamos vivendo
assim este ano? Saudemo-nos, desejando
a paz.
Canto à escolha.

14. RENOVAÇÃO DO COMPRO-
MISSO DOS EVANGELIZADORES
(Pedir aos catequistas, catequistas de Crisma,
mensageiros, dirigentes de Grupo de Reflexão
e membros da Equipe de Batismo que fiquem
em frente à mesa da Palavra, com velas ace-
sas).
Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me
aqui, Senhor! //Pra fazer tua vontade,
pra viver no teu amor//. Eis-me aqui,
Senhor!
Catequista: Jesus nos envia do mesmo
modo como foi enviado pelo Pai. Convi-
damos os evangelizadores para renovar seu
compromisso.
D. Você aceita tornar-se um verdadeiro
discípulo de Jesus Cristo, comprometer-
se a viver e trabalhar na construção do Rei-
no, acolher a Palavra de Deus e fazê-la eco-
ar e repercutir na vida da comunidade?
Evangelizadores: Sim, aceito.
D. Você aceita engajar-se na comunidade
eclesial e tendo a consciência de que é em
nome da Igreja que transmite o Evange-
lho?
Evangelizadores: Sim, aceito.
D. Você compromete-se em sua ação
evangelizadora, superando a improvisação
e a simples boa vontade, aprimorar seus
conhecimentos através da participação das
reuniões paroquiais, dos encontros de for-
mação e dias de retiro?
Evangelizadores: Sim, aceito.
D. Que Deus os ajude com Sua graça a

praticar este compromisso. Que os torne ser-
vos comprometidos com a Palavra de Deus.
Que d'Ele sejam testemunhas na sua mis-
são.
Evangelizadores: Demos graças a Deus!

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, estamos alegres por este
encontro. Fortalecei nosso desejo de an-
dar em Vossos caminhos. Confirmai a fé
que professamos. Dai-nos um coração
para compreender e viver Vossa Pala-
vra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
Proteja-nos de todo mal e nos dê uma se-
mana repleta de Sua graça: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor nos acompa-
nhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Senhor, toma minha vida nova... n° 1.148


