
- Preparar local de destaque, junto à porta de
entrada ou outro lugar conveniente (mas não no
presbitério) para colocar a Bíblia durante todo
este mês.
- Preparar a acolhida do Livro da Palavra.
- Preparar a apresentação dos dons com o tema
da Semana da Pátria e o Grito dos Excluídos.

01. MOTIVAÇÃO
C. Com alegria, irmãos e irmãs, nos reunimos
neste Dia do Senhor. Iniciamos o Mês da
Bíblia e nos propomos a aprender melhor
as lições do Livro Sagrado. Acolher a
Palavra de Deus é praticar o amor e a justiça
para promover a vida. Estamos na Semana
da Pátria e daqui a um mês estaremos
escolhendo nossos governantes. Que a luz
de Deus nos proporcione o discernimento
necessário para exigir ética na política e
transformar a realidade do nosso país.
Cantemos:

02. CANTO
Venha, Povo de Deus... nº 134

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Deus nos reúne em seu amor: em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a
Palavra que habita entre nós, o amor do Pai
misericordioso e a comunhão do Espírito
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Santo, dom da vida, estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Evangelho nos leva a refletir quem é
Jesus. Mas para nós cristãos não basta
saber quem é Jesus. É preciso viver o seu
amor na prática do dia a dia. Peçamos
perdão ao Senhor pelas tantas vezes que
faltamos à vivência sincera e concreta do
amor fraterno.
Canto: Senhor, que viestes... nº 238
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus pela vida, pelo dom
da fé,  pelo chamado a sermos
colaboradores do seu Reino.
Glória a Deus nas alturas... nº 1.163

06. ORAÇÃO
D. Deus do universo, fonte de todo
bem, derramai em nossos corações o
vosso amor e estreitai os laços que nos
unem convosco para alimentar em nós
o que é bom e guardar com solicitude o
que nos destes. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade



do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Acolhamos com amor a Palavra que
Deus nos envia. Com este gesto queremos
também manifestar nossa disposição para
ler e escutar com mais atenção a Bíblia
Sagrada.
Canto: Quero levar esta Bíblia...nº 285

PRIMEIRA LEITURA: Dt 4, 1-2.6-8

L.1 Leitura do Livro do Deuteronômio.

SALMO RESPONSORIAL: 14(15)
Refrão: Senhor, quem morará em vossa
casa e no vosso monte santo habitará?

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... A Palavra de Deus... nº 303

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A primeira leitura descreve o alto valor da
Lei de Deus. É um tesouro de sabedoria
que supera a lei e a filosofia dos outros
povos. O povo de Deus no exílio ouvia
frequentemente a pergunta irônica: “Onde
está o Deus de vocês?” A resposta que o
texto de hoje fornece é esta: nosso Deus
está presente no seu povo que conserva e
vive a aliança. Povo que luta para conseguir
vida, terra, moradia e leis justas que
promovam a vida para todos.
- O Evangelho de Marcos pergunta: “Quem
é Jesus?” Jesus de Nazaré se encarnou num
povo concreto e desenvolveu sua missão.
Ele veio para anular as tradições humanas

que distorcem a vontade divina. Para Jesus
a impureza é consequência das opções de
vida das pessoas. Relacionar-se com Deus
não é simplesmente repetir gestos externos
de purificação. Mas fazer opção profunda
pelo seu projeto que é de vida digna para
todos. Quais são as “impurezas” da nossa
sociedade e das comunidades cristãs hoje?
- A segunda leitura avisa: “sede praticantes
da Palavra e não meros ouvintes”. Neste
Mês da Bíblia temos uma ocasião especial
para nos aproximar do livro da Palavra de
Deus e conhecê-lo melhor. Mas não basta
simplesmente saber sobre a Bíblia e sobre
Deus: é preciso nos comprometer com os
seus anseios e ideais. Todos somos
convocados para transformar este mundo
à luz do projeto do Reino de Deus.
- Na comunidade eclesial todos têm um
lugar,  ninguém está sobrando. O
Ressuscitado está presente e age em todo
tempo e lugar nas diferentes situações
humanas. Isso nos ensina que o
evangelizador deve encarnar-se nas
situações concretas e históricas do povo que
vai evangelizar. Pelo Batismo todos somos
evangelizadores, anunciadores da Palavra
libertadora de Deus. O Espírito Santo nos
dá força e coragem para comunicar Jesus e
fazer que sua Boa Nova chegue no coração
e na vida das crianças, adolescentes, jovens
e adultos. Que todos nos comprometamos
a viver o Evangelho com novo ardor.
Manifestemos de forma clara e concreta a
sabedoria, o amor e a misericórdia de Deus.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé no Deus da esperança,
da vida e da paz: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. O Senhor suscita em nós o querer e o
agir. Concedeu-nos o dom da Sua Palavra.
Rezemos para que desperte em nosso
coração uma resposta pronta e generosa.
A cada pedido respondamos: Senhor,
iluminai nossa vida com a vossa



Palavra.
L.1 Pela santa Igreja de Deus, para que
conserve fielmente os tesouros da Tradição,
seja dócil aos apelos do Espírito Criador e
atenta aos sinais dos tempos. Rezemos.
L.2 Pelos teólogos, para que saibam indicar
ao povo cristão os caminhos de uma
fidelidade pessoal e responsável, sem
multiplicar os fardos e as leis exteriores.
Rezemos.
L.1 Pela Arquidiocese de Vitória, que sob
a proteção de Nossa Senhora da Vitória,
se esforce por servir a Deus na santidade e
na justiça. Rezemos.
L.2 Para que os cristãos vejam na lei do
Reino mas um caminho a seguir. Rezemos.
L.1 Que o povo brasileiro não se curve
diante das injustiças, mas busque, nas
realidades deste mundo, construir o Reino
de Deus. Rezemos.
D. Senhor, não são os nossos méritos que
no salvam, mas vossa misericórdia.
Concedei que as nossas boas obras
apressem Vossa bênção e multipliquem
vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Em Vós vivemos ó Pai, nos movemos e
somos. Em Cristo, vosso filho, possuímos,
ainda peregrinos neste mundo, a garantia da
vida futura. Ele está convosco e caminha
conosco, agora e para sempre. Com o
Salmo 139 (138), demos graças a Deus por
nos conhecer e nos motivar a construirmos
juntos uma pátria justa e fraterna.
1) Tu me conheces quando estou sentado, /
Tu me conheces quando estou em pé, / Vês
claramente quando estou andando, / Quando
repouso, tu também me vês. / Vais às raízes
do meu pensamento / Tu advinhas todo o meu
dizer, / Para ficar longe do teu Espírito, / O
que farei? Aonde irei? Não sei.
Refrão: Para onde irei, para onde fugirei?
/ Se subo ao céu ou se me prosto no
abismo, eu te encontro lá. / Para onde irei?
Para onde fugirei/ / Se estou no alto da

montanha verdejante ou nos confins do
mar...
2) Se eu disser às trevas que me escondam,
/ E que não haja luz onde eu passar, / Pra ti,
Senhor, a noite é claro dia, / Fazes da noite,
luz a irradiar. / Tu me teceste no seio materno,
/ E me formaste com tuas próprias mãos. /
As tuas obras são maravilhosas, /
Agradecido, faço louvação.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos no altar do Senhor, nosso
dízimo e ofertas, frutos do trabalho do
homem e da mulher que constroem este país
e lutam por dias melhores. Apresentemos o
clamor do povo sofrido que não se cansa
de lutar para ver este país livre da ganância
e da miséria.
Ofertar nossa vida queremos... nº 454

13. PAI NOSSO
D. Rezemos, com amor e confiança, a
oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Nesta Semana da Pátria constatemos
que para muitos a liberdade e a paz são
apenas um sonho.
C. Há irmãos que ainda estão sendo lesados
nos seus direitos fundamentais: faltam-lhes
emprego, trabalho digno, moradia,
assistência médica, ensino público de
qualidade etc. Enquanto isso, a corrupção
generalizada desvia os recursos que
deveriam ser aplicados em benefícios para
o povo.
D. Nosso abraço da paz  seja um
compromisso de trabalharmos unidos para
a construção de um país mais justo e
solidário.
Canto: É bonita demais... nº 542

15. ORAÇÃO
D. Restaurados pela vossa Palavra de
vida, nós Vos pedimos, ó Deus, que a
Vossa caridade fortifique os nossos
corações e nos leve a Vos servir em
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nossos irmãos e irmãs. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 7, Dia da Pátria e do Grito dos Excluídos.
Participemos da programação proposta por
nossa Paróquia.
- Neste Mês da Bíblia, podemos fortalecer os
Grupos de Reflexão para estudar o Livro da
Sabedoria.

17. ORAÇÃO A SÃO MATEUS
D. Neste mês dedicado ao nosso Padroeiro
Diocesano, rezemos juntos. Ó admirável São
Mateus que deixastes a riqueza para seguir
com entusiasmo o chamado do Mestre
Jesus, fazendo da pobreza um hino de louvor
a Deus, ensinai-me o verdadeiro valor das
coisas terrenas e não deixeis que a ganância
e a soberba dirijam meus atos. Que eu tenha
um coração desprendido, bondoso e solidário,
capaz de amar, perdoar e servir. Protegei e
abençoai minha família e a todos os irmãos
e irmãs que necessitam da tua presença e
proteção. Guiai os meus passos no
seguimento a Jesus e no compromisso com
a Igreja. Intercedei a Deus por mim e por
todos, preferencialmente os pobres, para que
não nos falte o pão de cada dia, trabalho
digno e moradia. Ensinai-me a juntar
tesouros no céu, servir a Deus e não ao
dinheiro. Por Cristo Senhor nosso. Amém!
São Mateus! Rogai por nós.

18. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso
e cheio de misericórdia, Pai e Filho e

Espírito Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Aquele que ressuscitou dos mortos vos
mostre o caminho da missão e da paz.
Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

19. CANTO
Por causa de um certo Reino... nº 1.231

24° Grito dos/as Excluídos/as
Tema: Vida em primeiro lugar!

Lema: Desigualdade gera violência:
Basta de privilêgios!

Informações: http://www.cebsdobrasil.com.br/2018/
04/29/grito-dos-excluidos-as-20181a/


