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

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos, irmãos e irmãs!  Reunimo-
nos neste segundo domingo do mês missio-
nário. Ele antecede a Solenidade de Nossa
Senhora Aparecida. A Deus subam o louvor
da nossa fé, a alegria do nosso encontro e
as súplicas desta nossa família que se une
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pela fé.
C. Neste mês missionário entendemos que
a missão da Igreja é levar a todos a men-
sagem do Evangelho. Abramos nossas
mentes e nossos corações para entender a
mensagem de Deus. Peçamos a liberdade
interior que impedirá que as coisas deste
mundo prendam o nosso coração. Inicie-
mos, cantando.

02. CANTO
Quem foi que aqui nos reuniu?... nº 91

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D.  Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos ensina a partilhar; o amor do Pai,
que distribui a todos os seus dons, e a for-
ça do Espírito Santo, que gera comunhão,
estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
(A equipe prepare esse momento com pedidos
de perdão que expressem o pecado de apego
aos bens materiais).



05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus. Ele merece o nosso
louvor. Só n'Ele devemos depositar toda a
nossa confiança. Cantemos.
Glória a Deus que é Pai... nº 241

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a vossa graça sempre
nos preceda e acompanhe. Que esteja-
mos sempre atentos às escolhas que
devemos fazer. Livrai nosso coração do
perigo de nos entregar às seduções das
riquezas deste mundo. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
(Refrão com a melodia do Ofício Divino):
Vem, ó Deus da vida, venha nos falar! (bis).
Com a tua Palavra, vem comunicar! (bis)

PRIMEIRA LEITURA: Sb 7, 7-11

L.1 Leitura do Livro da Sabedoria.

 SALMO RESPONSORIAL: 89(90)
Refrão: Saciai-nos, ó Senhor, com vos-
so amor, e exultaremos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Hb 4, 12-13

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 17-30

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Boa Nova... nº 306

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Às vezes nos perguntamos: estou certo? Que
devo fazer para ter a vida eterna? Isso é bom!

Que esta busca nos aproxime de Jesus.
Jesus é a Palavra da qual fala a segunda
leitura: viva, eficaz, cortante e penetrante.
Deixemos que ela nos atinja.
Observemos os dez mandamentos. Aí está
resumida a verdadeira sabedoria de vida.
Inspirar-se noutros modelos, passando por
cima dos mandamentos, é ilusão.
Mas isso não basta. Pode ser que alguém
ache que desde novo andou na Lei de Deus.
Que prosperou, ficou rico, bem sucedido,
encare tudo como uma bênção de Deus e
queira que Jesus simplesmente aprove e
tranquilize sua consciência.
Quando os judeus estavam em Alexandria
(Egito), o poder, a riqueza e a beleza eram
sinal da felicidade. O livro da Sabedoria
apresenta Salomão que preferiu a sabedo-
ria a tudo mais. A riqueza era vista como
uma bênção de Deus. Jesus aponta noutra
direção: a riqueza pode até ser um empeci-
lho para entrar no Reino.
Não é possível servir a dois senhores. A ri-
queza é um senhor muito exigente. E como
é difícil libertar-se desse entrave! Para en-
trar no Reino é preciso partilhar. A nós não
basta ter a consciência tranquila (observei
os mandamentos, etc). Não basta não ter
prejudicado os outros ao acumular suas ri-
quezas; não basta ter devolvido o que in-
justamente acumulou; precisamos exercer
a bondade e misericórdia em benefício dos
mais necessitados. Não se pede ao rico que
não tenha nada, mas que se comprometa
com os pobres. Quem não renuncia a tudo
o que tem, continua amarrado e não pode
ser discípulo de Jesus.
Celebrar a Sagrada Liturgia é aproximar-
se do Mestre. É buscar a vida  eterna e tudo
submeter a essa busca. É pedir humildemen-
te a verdadeira sabedoria e lucidez. Que
não aconteça que andemos por aí engana-
dos e iludidos. As formalidades religiosas
ou alguns gestos humanitários, sem levar a



sério a partilha e o desprendimento, não nos
salvam.
Entremos em comunhão com Deus. Ele não
quer nada para Si. Sempre nos envia aos
pobres. Com Ele, aprendamos a traduzir
nossa vida e nossos bens em dom para os
outros. Esta é nossa missão. É a maneira
sábia de viver. O importante é libertarmo-
nos de tudo aquilo que faz concorrência a
Deus.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé e renovemos o pro-
pósito de vivenciá-la com a liberdade de
coração. Creio em Deus Pai....

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Seguir Jesus implica desapego das ri-
quezas e ser solidário com os pobres. No
Reino de Deus, tudo deve ser partilhado
entre todos. Elevemos nossas preces, di-
zendo:
Senhor, ajudai-nos a sermos fiéis servi-
dores.
L.1 Que a Santa Igreja, o papa, os bispos
e sacerdotes, tenham o coração livre de
quaisquer desejos de acumulação. Que es-
tejam sempre voltados para o serviço do
povo, rezemos.
L.2 Que administremos com sabedoria o
que recebemos por nosso trabalho: salário,
colheitas e produção, sem sermos escra-
vos do dinheiro, rezemos.
L.1 Iluminai o povo brasileiro que celebra
sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida e,
por intercessão da Serva do Senhor, fazei
crescer em nosso país a justiça, a paz e a
solidariedade, rezemos.
L.2 Olhai com amor paterno para todas as
crianças do Brasil e do mundo, principal-
mente para aquelas que sofrem abandono,
violência e fome, rezemos.
L.1 Preparai Senhor, nosso coração para
o Dia Mundial das Missões, a ser celebra-

do no próximo domingo. Como Igreja em
saída missionária, tornai-nos generosos e
solidários com as missões em todo o mun-
do, rezemos.
L.2 Nesta semana comemoramos o dia do
professor. Que reconheçamos seu trabalho
e a eles demos valor, rezemos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Neste segundo Domingo do Mês das
Missões, a Palavra de Deus nos ajuda a
discernir entre valores perecíveis e valores
eternos, como a sabedoria, a caridade e o
amor. Jesus nos mostra que, para ser apto
ao Reino de Deus, não basta cumprir leis e
preceitos. Requer entrega e generosidade
para repartir com os pobres, viver a alegria
de dar e doar-se sem pôr condições. Cele-
bramos, hoje, a vida de tantos discípulos
missionários que, apesar de perseguidos
por causa do evangelho, são exemplos de
serviço samaritano e profético. Nossas ofer-
tas e dízimo sejam a expressão da liberda-
de do nosso coração.
Não tinha nada pra te oferecer... nº 435

12. PAI NOSSO
D. "Não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal". Uma tentação é achar o
dinheiro mais importante, quando já sabe-
mos que Deus é o valor supremo. Rezemos
para que Deus nos livre deste perigo: Pai
nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A Paz é fruto da distribuição mais justa
das riquezas do planeta, para que todos
possam viver dignamente. A paz é a supe-
ração das desigualdades e injustiças.  Quei-
ramos esta paz e a desejemos aos irmãos.
Paz, paz, paz eu te desejo a paz... nº 554

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus nosso Pai, nos ensinais que
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não basta observarmos as Leis para
sermos bons diante de Vós. É preciso
sermos livres em relação às riquezas.
Ajudai-nos a vencer todas as tentações
do egoísmo, da ganância, da injustiça
e de todo o mal. Suplicamos isso, a Vós,
que Sois o defensor da vida e da digni-
dade humana. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

15. AVISOS

16. MOTIVAÇÃO PARA
CAMPANHA MISSIONÁRIA 2015
L.1 Todas as famílias e comunidades são
convidadas a viverem com maior intensi-
dade o Mês das Missões. Neste ano de
2015 o tema é: Missão é servir, destacan-
do a essência da mensagem de Jesus. Ele
veio “para servir” (cf. Mc 10,45). Diante
da tentação do poder Jesus dá uma gran-
de lição: “Quem quiser ser o primeiro, seja
o servo de todos” (Mc 10,44). Essa sabe-
doria é o lema da Campanha e nos lembra
que, diante da tentação do poder e do
prestígio, a Missão do cristão é serviço,
entrega e doação.
L.2 O papa Francisco, nos recorda que,
“na doação, a vida se fortalece, e se enfra-
quece no comodismo e no isolamento. De
fato, os que mais desfrutam da vida são os
que deixam a segurança da margem e se
apaixonam pela missão de comunicar vida
aos demais" (EG 10). É este o espírito de
uma Igreja "em saída" missionária. A Cam-
panha Missionária nos convida a alargar
os horizontes do nosso serviço até os con-
fins do mundo. Participemos, no próximo
domingo, trazendo nossa oferta.
(Lembrar de entregar os envelopes da Campa-
nha Missionária)

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T: Ele está no meio de nós!
D. Desça sobre nós a bênção do Deus da
vida: Pai, e Filho e Espírito Santo.
T: Amém!
D. Ele nos guarde sob a Sua proteção e no
Seu amor, hoje e sempre.
T: Graças a Deus!

17. CANTO
O povo te chama de Nossa Senhora... nº
1.016

Leituras para a Semana

3ª Rm 1, 16-25 / Sl 18(19A) / Lc 11, 37-41
4ª Rm 2, 1-11 / Sl 61(62) / Lc 11, 42-46
5ª Rm 3, 21-30 / Sl 129(130) / Lc 11,47-54
6ª  Rm 4, 1-8 / Sl 31(32) / Lc 12, 1-7
Sáb.: Rm 4, 13.16-18 / Sl 104(105) / Lc 12, 8-12
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