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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES

"QUEM QUISER SER GRANDE, SEJA VOSSO SERVO"

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

01. MOTIVAÇÃO
C. É bom estarmos na casa do Senhor!
Hoje, o Dia do Senhor, celebramos a nossa
fé no Cristo Ressuscitado. Estamos aqui por
sermos chamados a assumir a missão no ser-
viço e na caridade.

C. Hoje é o Dia Mundial das Missões. É
missão da Igreja anunciar o Evangelho. Re-
zemos pelos missionários e missionárias que
entregam suas vidas no anúncio do Evan-
gelho. Ser missionário é, antes de tudo,
acolher o amor de Deus e levá-lo a todos.
Confiantes e cheios de esperança, cante-
mos.

02. CANTO
Vamos servir: Jesus manda servir... nº
101

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai, e a força do Espírito Santo
estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D.  Ao Deus justo e fiel, peçamos a sua
misericórdia. (silêncio).
Em cada caminho... nº 199



D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. T. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus, em quem depo-
sitamos toda a nossa confiança.
Canto: Glória ao Pai... nº 249

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso, dai-
nos a graça de estar sempre ao vosso
dispor, e Vos servir de todo o coração.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Somos chamados a participar da mis-
são de Jesus. Tornamo-nos servos em fa-
vor de muitos. Respondendo a este cha-
mado, sigamos a Palavra de Deus.

PRIMEIRA LEITURA: Is 53,10-11

L.1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 32 (33)
Refrão: Sobre nós venha, Senhor, a vos-
sa graça, / pois em vós nós esperamos.

SEGUNDA LEITURA: Hb 4, 14-16

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10,35-45

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia...
(Antífona do Lecionário)

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Hoje somos convidados a servir aos irmãos.
A primeira leitura apresenta o servo de Javé.
Quem era ele? Seria contado entre os gran-
des vencedores? Não! Aos olhos de Deus
é o exemplo de uma vida simples,
sacrificada. Mas que trará libertação, ver-
dade e esperança ao mundo. Os valores de
Deus não são os do mundo. O servo lem-
bra que Deus nos encontra na pobreza, sim-
plicidade, fragilidade. Assim, sentiremos
Deus nos pequenos gestos com esperança
e paz.
Entre os humildes há quem é capaz de ser-
vir, partilhar e doar. Aí está Deus. Pois Deus
está no amor e no serviço ao irmão. Assim
poderemos ver que o sofrimento pode ser
gerador de vida nova. Foi assim com a vida
e morte de Jesus.
A segunda leitura solicita aos cristãos
aprofundar a fé enfraquecida, acomodada
e monótona. Jesus veio para mudar o cora-
ção dos homens e aproximá-los de Deus.
Pede-se aos crentes: 1) que acreditem em
Jesus. 2) que escutem e acolham sua pro-
posta. 3) que as transformem em gestos
concretos.
João e Tiago querem o privilégio de ficar
pertinho de Jesus. Não sabiam o que ia
acontecer. Achavam que seriam importan-
tes. Mas Jesus lhes diz: "Se estiverem dis-
postos a se entregar, a sofrer até a morte..."
E o discípulo pode esperar algo em troca?
Sim! A graça de Deus. Assim, Jesus diz:
"Vim para servir e  não para ser servido". E



nós, como nos colocamos na vida? Estamos
servindo? Nossa autoridade é para o bem
comum?
Jesus pôs-se ao serviço do projeto do Pai
e fez da sua vida um dom de amor. Ele não
se deixou seduzir por projetos pessoais,
mas entregou toda a sua vida ao serviço, a
fim de que todos pudessem encontrar a vida
plena e verdadeira.
O Evangelho convida-nos a repensar a nos-
sa vida (família, comunidade, escola/facul-
dade, trabalho e sociedade). O cristão deve
dar testemunho de uma nova ordem no
ambiente onde estiver, colocando-se numa
atitude de serviço e não de imposição e de
exigência. Deve evitar qualquer atitude de
injustiça ou de prepotência sobre aqueles
que dirige ou coordena. Todos devem en-
carar a autoridade que lhe é confiada como
um serviço para o bem comum.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé que recebemos da Igre-
ja. Renovemos o propósito de vivenciá-la
com toda a liberdade do coração. Creio
em Deus Pai ...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. "Missão é servir" e Jesus nos dá o exem-
plo. "Quem quiser ser o primeiro, seja o
servo de todos. Pois o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e
dar a vida como resgate para muitos" (Mc
10, 44-45). Apresentemos a Deus nossos
pedidos, dizendo:
Senhor, ensina-nos a servir.
L.1 Deus de amor e misericórdia, protegei
a vossa Igreja, chamada a "fazer discípulos
todos os povos", para que continue fiel na
missão de servir com ousadia até os con-
fins da terra, rezemos.
L.2 Acompanhai com o vosso Espírito

consolador todos os missionários e
missionárias que deixam a família e a Pátria
na alegria de servir na missão além-frontei-
ras, para que nunca lhes faltem o entusias-
mo e esperança, rezemos.
L.1 Suscitai em nossas comunidades voca-
ções missionárias dispostas a servir na mis-
são em todos os continentes, especialmen-
te onde Cristo ainda não é conhecido e
amado, rezemos.
L.2 Abençoai com sabedoria a nossa Pá-
tria, os governantes e todas as lideranças a
serviço da sociedade, para que administrem
o bem comum com honestidade e justiça,
rezemos.
L.1 Iluminai a nossa comunidade para que,
neste Dia Mundial das Missões, saiba fazer
sua oferta com generosidade em favor das
obras missionária em todo o mundo, reze-
mos.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Celebramos o memorial da Paixão,
Morte e Ressurreição de Jesus que deu a
vida por todos. Contudo, a maior parte da
humanidade não conhece essa Boa Nova.
Jesus nos ensina: "Quem quiser ser o pri-
meiro, seja o servo de todos" (Mc 10,44).
Nenhuma ambição terrena move a Igreja,
mas a continuação da obra de Cristo que
veio para servir, e não para ser servido (cf.
GS 3). Hoje é o Dia Mundial das Missões:
"Missão é servir". A cooperação missionária
é tarefa da Igreja local porque a missão ad
gentes é dever de todo o Povo de Deus. A
coleta feita hoje é uma forma de participar
das obras missionárias em todo mundo.
Sejamos verdadeiros discípulos missioná-
rios. Apresentemos nossas ofertas e nosso
dízimo.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 474

12. PAI NOSSO
D. Com a liberdade de filhos e filhas de
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Deus, rezemos como Cristo nos ensinou.
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A Palavra nos ensina que o maior no
Reino de Deus é aquele que serve mais.
Que este gesto de servir aos irmãos e ir-
mãs signifique o compromisso de estarmos
a serviço da paz no mundo. Saudemo-nos
uns aos outros, desejando a paz.
Quero te dar a paz... nº. 558

14. ORAÇÃO
D. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos
dons servindo-Vos com liberdade. Pu-
rificados pela vossa graça, sejamos re-
novados pela vossa Palavra. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

15. AVISOS
- No próximo domingo celebra-se o Dia
Nacional da Juventude. Neste ano será ce-
lebrado por Forania. Como estamos nos
organizando? Se for celebrado em outra
data, as sugestões do folheto podem ser
utilizadas e adaptadas.

16. 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. Ide em paz e o Senhor nos acompa-
nhe.
T. Graças a Deus!

17. CANTO
Companheira Maria... nº 970

TRECHOS DA MENSAGEM DO PAPA FRAN-
CISCO PARA O DIA MUNDIAL DAS MISSÕES
DE 2015
O Dia Mundial das Missões 2015 se realiza no
contexto do Ano da Vida Consagrada e recebe um
estímulo para a oração e a reflexão. Na verdade, se
todo batizado é chamado a testemunhar o Senhor
Jesus proclamando a fé recebida como um presen-
te, isso vale, de modo particular, para a pessoa
consagrada. A missão é ter paixão por Jesus Cris-
to e ao mesmo tempo paixão pelas pessoas. No
mandamento de Jesus: "ide", existem cenários e
sempre novos desafios para a missão
evangelizadora da Igreja. Nela, todos são chama-
dos a anunciar o Evangelho por meio do seu tes-
temunho de vida.
Hoje, a missão enfrenta o desafio de respeitar a
necessidade de todos os povos poderem recome-
çar de suas raízes e salvaguardar os valores de
suas respectivas culturas.
Dentro dessa dinâmica complexa nos pergunta-
mos: "Quem são os destinatários privilegiados do
anúncio evangélico?" A resposta é clara e a en-
contramos no próprio Evangelho: os pobres, os
pequenos e os enfermos, aqueles que muitas ve-
zes são desprezados e esquecidos, aqueles que
não podem te retribuir (cf. Lc 14,13-14).
Queridos irmãos e irmãs, a paixão do missionário é
o Evangelho. O Evangelho é fonte de alegria, li-
bertação e salvação para todos os homens. A Igreja
é consciente desse dom. A missão dos servidores
da Palavra - bispos, sacerdotes, religiosos e lei-
gos - é colocar todos, sem exceção, em relação
pessoal com Cristo. No imenso campo da ação
missionária da Igreja, todo batizado é chamado a
viver bem o seu compromisso, segundo a sua si-
tuação pessoal. Confio a Maria, Mãe da Igreja e
modelo de missionariedade, todos aqueles que,
ad gentes ou no próprio território, em todos os
estados de vida, colaboram com o anúncio do
Evangelho e, de coração, concedo a cada um a
Bênção Apostólica.

Papa Francisco

Leituras para a Semana
2ª Rm 4, 20-25 / (Sl)Lc 1, 69-75 / Lc 12, 13-21
3ª Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39(40) / Lc 12, 35-38
4ª Rm 6, 12-18 / Sl 123(124) / Lc 12, 39-48
5ª Rm Rm 6, 19-23 / Sl 1 / Lc 12, 49-53
6ª Rm 7, 18-25a / Sl 118(119) / Lc 12, 54-59
Sáb.: Rm 8, 1-11 / Sl 23(24) / Lc 13, 1-9


