
Obs.: colocar em destaque o cartaz da Campa-
nha Missionária 2015

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, hoje celebramos a Pás-
coa do Senhor. Ela se manifesta na beleza
da vida de fidelidade conjugal. O prolonga-
mento desta Páscoa, hoje, está nas pessoas
leais em seus relacionamentos.
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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

MULHER E HOMEM NO PROJETO DE DEUS

Refrão: Do mesmo sopro divino viven-
do, mulher e  homem: imagem de Deus!
Sendo parceiros de vida, a caminho,
cantem a glória ao Senhor, Rei dos
Céus.
C. Nesta Semana Nacional da Vida, o
Senhor nos renove em seu amor fiel. Que
nos anime a vencer nossas constantes infi-
delidades e contradições.

02. CANTO
Um lar onde os pais... n° 1.305
(Entram três casais: um com a cruz, outro com
as velas e outro com o Lecionário)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a família divina: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é fiel! Peçamos perdão por não
imitá-lo no amor gerador de vida.
D. Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.



D. Manifestai, Senhor, a Vossa misericór-
dia.
Todos: E dai-nos a Vossa salvação.
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. Cantemos a alegria de sermos à imagem
e semelhança de Deus.
Glória a Deus... Pai de bondade... n° 246

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, parceiro fiel da Aliança, Vós
encheis de um amor sem fim os que Vos
imploram. Derramai sobre nós Vossa
misericórdia. Libertai-nos de nossas
preocupações e atendei-nos em nossas
necessidades. Por Cristo, nosso Senhor,
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Na Palavra de Deus o ser humano per-
tence à criação de um modo especial. Nela
percebemos a união da mulher e do homem
como sinal do amor divino. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 2, 18-24

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 127(128)
Refrão: O Senhor te abençoe de Sião,
cada dia de tua vida.

SEGUNDA LEITURA: Hb 2, 9-11

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 2-16

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Solo: Se amarmos uns aos outros, Deus
em nós há de estar; e o seu amor em nós
se aperfeiçoará.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje os valores da família são esquecidos.
As leituras falam da dignidade do matrimô-
nio cristão, no maravilhoso plano de Deus.
Na primeira leitura Deus cria o homem e a
mulher. Eles se completam, se ajudam e se
amam.
Eles são "da mesma carne", participam do
mesmo destino. Completam a obra de Deus.
Precisam se respeitar, sem domínio.
A segunda leitura lembra: Deus nos amou
tanto, que enviou ao mundo o seu Filho úni-
co. O Filho solidarizou-se conosco. Acei-
tou morrer na cruz. Morreu para mostrar
que a verdadeira vida está no amor. O ca-
sal cristão deve imitá-lo. Deve se doar.
Como o amor de Deus pela humanidade.
Portanto, o projeto ideal de Deus é: homem
e mulher que se amam. Que vivem unidos.
Esse amor deve ser indestrutível. É fácil?
Claro que não! É obra dos dois.
Numa época em que muitos procuram des-
truir ou desfigurar a família, é urgente pro-
clamar o plano de Deus sobre o matrimô-
nio e a família. Não é uma norma da Igreja,
é plano de Deus, reafirmado por Cristo.
As maiores vítimas de uma família fragmen-
tada são os filhos. Os esposos não podem
pensar só em si mesmos, esquecendo os
filhos. A missão dos pais é repetir o gesto



das mães israelitas: levar seus filhos a Je-
sus, para que, abençoadas por Ele. Nossa
atitude com os divorciados deve ser de aco-
lhimento, integração e compreensão.  Aju-
dar aqueles a quem as circunstâncias da vida
impediram de viver o projeto ideal de Deus.
Criar ou fortalecer em nossas paróquias o
Setor Casos Especiais da Pastoral Famili-
ar. A felicidade de uma família só existe quan-
do há comunhão  entre os esposos,  com
os filhos e com Deus.
Rezemos para que nossas famílias sejam a
família que Deus quer: "Santuário da vida"
e "Berço do Amor e da Fé". Nossa famí-
lia é assim?

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. No Batismo fizemos aliança com o Se-
nhor. Em cada celebração nós a renova-
mos: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. "Quem quiser ser o primeiro, seja o ser-
vo de todos" (Mc 10,44). Jesus nos convi-
da a cooperar na construção do Reino de
Deus com o nosso serviço. Rezemos confi-
antes: Santificai-nos, Senhor, segundo
o vosso serviço.
L.1 Iluminai Senhor a vossa Igreja servidora
e missionária, o Papa Francisco, os bispos,
padres, diáconos e religiosos, para que se-
jam sempre solícitos a lavar os pés dos mais
necessitados, rezemos.
L.2 Olhai para todos os povos do mundo,
em especial os que vivem nas regiões de
conflito e violência, e inspirai caminhos de
tolerância, diálogo e paz, rezemos.
L.1 Concedei às famílias cristãs e a cada
um de nós, a graça da generosidade e da
solidariedade para servir aos excluídos em
todas as periferias, rezemos.
L.2 Que os jovens que se preparam para o

matrimônio encontrem nas palavras de Je-
sus o apelo à fidelidade no amor, rezemos.
L.1 Neste mês missionário, despertai em
nossas famílias e comunidades vocações dis-
postas a testemunhar o evangelho em todo
o mundo, rezemos.
L.2 Que as paróquias de Barra de São Fran-
cisco e Guriri sigam o exemplo de seu Pa-
droeiro. Suas vidas revelaram o amor do
Pai, rezemos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Iniciamos o Mês das Missões e a Cam-
panha Missionária com o tema "Missão é
servir". A reflexão dá continuidade à Cam-
panha da Fraternidade e nos sensibiliza para
amar o próximo em uma dimensão univer-
sal. "Quem quiser ser o primeiro, seja o ser-
vo de todos" (Mc 10,44). A liturgia nos
apresenta as palavras de Jesus sobre o ma-
trimônio. As famílias cristãs são testemunhas
do amor e da vida de Cristo em casa, na
sociedade e nos confins do mundo. No
Evangelho, o gesto de Jesus com as crian-
ças nos ensina como devemos receber o
Reino de Deus. Participemos com entusi-
asmo de todas as iniciativas missionárias.
(Durante o canto, uma família entra com um mu-
ral de fotos com várias famílias da comunidade)
Louvado seja o nosso Pai... nº 1.285

12. PAI NOSSO
D. Rezemos a Oração do Pai nosso. Ela
deve ser rezada sempre em nossos lares.
Ela fortalece e recorda as necessidades es-
pirituais e materiais que necessitamos.
(Pedir aos casais presentes que deem as mãos)
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A família deve caminhar unida na estra-
da de Jesus. Nosso abraço da paz expres-
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Leituras para a semana

2ª Jn 1, 1 – 2, 1.11 / (SlJn 2, 2-8 / Lc 10, 25-37
3ª Jn 3, 1-10 / Sl 129(130) / Lc 10, 38-42
4ª At 1, 12-14 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Lc 1, 26-38
5ª Ml 3, 13-20a / Sl 1 / Lc 11, 5-13
6ª Jl 1, 13-15; 2, 1-2 / Sl 9A(9) / Lc 11, 15-26
Sáb.: Jl 4, 12-21 / Sl 96(97) / Lc 11, 27-28

SEMANA NACIONAL DA
VIDA:

“O Evangelho da Vida:
Anunciar, Celebrar e Servir”.

se a relação que queremos nas famílias do
Brasil e do mundo.
Canto à escolha.

14. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, a escuta da
Vossa Palavra seja motivo de alegria
e alimento de salvação. Ajudai-nos a
sermos fiéis ao Vosso amor e perma-
necermos em Vós. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

15. AVISOS
D. No terceiro Domingo de outubro fare-
mos a oferta missionária. Desde já nos pre-
paremos para este gesto de partilha.

16. ORAÇÃO SOBRE OS CASAIS
(O dirigente convida os casais a se aproxima-
rem do altar e a se darem as mãos. Convida a
assembleia a rezar em silêncio. Depois reza:)
D. Deus, Criastes homem e mulher à
Vossa imagem e semelhança. Deste-
lhes o universo inteiro, para que cui-
dassem dele com sabedoria. Abençoai
os casais de nossa comunidade e
fortalecei a sua união. Ajudai-os a su-
perar os conflitos. Que em tudo Vosso
Nome seja glorificado. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos o Deus que se fez família:
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

MÊS MISSIONÁRIO

18. CANTO
Não sei se descobriste... n° 1.288


