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ANO NACIONAL DO LAICATO

EIS QUE VOS ENVIO PARA A MISSÃO

- Durante o comentário e o refrão, entram
representantes das equipes missionárias com o
material usado nas visitas missionárias e
apresenta-os à assembleia. Depois coloque-os em
um lugar de destaque.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs em Cristo, neste Dia do
Senhor, a liturgia  nos reanima para as visitas
missionárias que vivenciamos através do
Projeto dos 60 anos de nossa Diocese.
Como os doze Apóstolos enviados por
Jesus Cristo, também nós, através do
Batismo somos chamados e enviados ao
anúncio do Evangelho.

Refrão: Vai, vai missionário do Senhor,
vai trabalhar na messe com ardor.
Cristo também chegou para anunciar,
não tenhas medo de evangelizar!
C. Na alegria de estarmos reunidos para
esta celebração, cantemos.

02. CANTO
Quando chamaste os doze... nº 116

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, somos convidados a
seguir Jesus. Coloquemo-nos à disposição
para sermos enviados em missão e viver a
verdadeira conversão. Pelo amor da
Trindade Santa, façamos o sinal de nossa
fé: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Deus, o amor de Jesus
Cristo e a comunhão do Espírito Santo,
estejam conosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O Batismo nos chama a orientar às
pessoas a seguirem o caminho do bem.
Pelas vezes em que nos afastamos de Deus
sendo infiéis à missão que recebemos de
Jesus, cantemos implorando a misericórdia



do Pai.
Do amor eu fugi... nº 1.139
D. Ó Deus, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Reconhecendo o amor de Deus na nossa
vida, queremos louvá-Lo. Ele nos enche de
esperança e alegria no cotidiano de nossa
caminhada.
Glória a Deus Trindade... nº 1.167

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que mostrais a luz da
verdade aos que erram para retomarem
o bom caminho, dai a todos os que
professam a fé rejeitar o que não
convém ao cristão, e abraçar tudo o que
é digno desse nome. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Am 7, 12-15

L.1 Leitura da Profecia de Amós.

SALMO RESPONSORIAL: 84(85)
Refrão: Mostrai-nos, ó Senhor, vossa
bondade, e a vossa salvação nos
concedei!

SEGUNDA LEITURA: Ef 1, 3-14

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Mc 6, 7-13

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Ide pelo mundo... nº 319

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Na primeira leitura, encontramos dois
personagens. Amasias que é aclamado e
respeitado, ocupa uma posição de prestígio,
pois é amigo dos poderosos. Infelizmente
não está nem um pouco preocupado em
denunciar as injustiças. Pelo contrário, se
beneficia delas, tira proveito da miséria e
sofrimento do povo de sua época. Ele não
assume a sua vocação nem tão pouco a sua
missão. Já Amós é pobre, mas
independente. Pode falar tudo o que pensa,
porque não tem nada a perder. Não tem
interesses próprios a defender, não deve
nada a ninguém. Porém, encontra uma
grande resistência em sua missão. Ele é
acusado de querer “ganhar a vida” fazendo
pregações no Santuário  de Betel,
pertencente ao rei. O sacerdote Amasias,
expulsa o profeta de lá, pois ele criticava
duramente sua política opressora. Amós se
defende: “Eu não sou profeta por profissão;
sou apenas um vaqueiro e cultivador de
sicômoros. O Senhor me tirou deste
trabalho e me mandou profetizar”.
- A missão de profeta é sempre difícil, pois
o verdadeiro profeta não fica calado diante
das injustiças, exploração, erro e pecado.
Ele tem palavras de encorajamento para os
oprimidos, esperança para os pequenos,
ânimo para os marginalizados, orientação
para os que buscam a verdade, alegria para
quem está triste.
- A profecia bíblica é assim: de um lado,
denuncia o que está errado e mostra as
consequências disso na vida do povo de
Deus, por isso, convoca para a conversão.
De outro lado, anuncia a mudança, a
libertação que certamente acontecerá,
infundindo a esperança.



- Como os profetas de Israel e o próprio
Cristo foram ungidos pelo Espírito Santo
para cumprirem a sua missão, todos os
batizados são enviados para evangelizar.
- Um exemplo de grande pregador, cristão
que assumiu a sua missão de evangelizador,
é o apóstolo Paulo que na segunda leitura
se apresenta como ministro do Evangelho.
Tem consciência de que Deus lhe deu a
graça de anunciar a todos a insondável
riqueza de Cristo. Ele faz isso com muita
alegria: anuncia que os cristãos de origem
pagã são admitidos à mesma herança dos
de origem judaica. São membros do mesmo
Corpo de Cristo e beneficiários da mesma
promessa de vida eterna, pois Deus quer
salvar a todos. "Evangelizar" é ajudar as
pessoas a encontrarem em Cristo a alegria
de viver e conviver e a força para enfrentar
os desafios. Esse anúncio é a Boa-Nova
que todo batizado deve proclamar.
- No Evangelho de hoje lemos que Jesus
enviou seus discípulos para proclamar a
Boa-Nova, pregar a conversão e curar os
enfermos. Isso significa que todos nós,
temos a missão de promover a vida, levar
alegria às pessoas, orientar os errantes no
caminho de Deus. Para quem abraça essa
missão, Jesus tem algumas exigências: ser
desapegado, desinstalado, desacomodado.
Assim sendo é preciso realizar a missão com
muito entusiasmo e pronto para enfrentar
as dificuldades.
- A família é o primeiro espaço onde os leigos
devem evangelizar, por meio das relações
de amor, respeito, diálogo, educação. A
família é chamada a ser uma pequena Igreja,
um verdadeiro sinal do Reino de Deus. Nela
construir a paz, amor, perdão e o apoio
mútuo. Preparar os filhos e filhas para
assumirem a missão profética com
responsabilidade no meio em que vivem.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovando o nosso compromisso e a
nossa fidelidade, rezemos: Creio em
Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. De coração aberto e confiante, elevemos
ao nosso Deus as nossas preces:
Todos: Senhor, atendei a nossa prece.
L.1 A santa Igreja de Deus, foi confiada ao
nosso Pastor Universal, hoje, o Papa
Francisco, juntamente com os bispos,
padres e diáconos.  Para que não tenham
medo de profetizar em nome de Jesus.
Rezemos.
L.2 Que nós, leigos e leigas, sejamos
encorajados e vivamos fielmente nossa
missão de profetas em nossas famílias, na
comunidade e na sociedade. Rezemos.
L.1 Por todas as pessoas que doaram e
doam sua vida em prol do anúncio do
Evangelho, promovendo e dignificando
outras vidas. Rezemos.
L.2 Neste mês do dízimo, rezemos por
todos os dizimistas e suas famílias, para que
doando com gratidão o seu dízimo nunca
lhes falte o necessário para o sustento de
seus lares. Rezemos.
D. Rezemos a oração a São Mateus:
(rezemos os 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
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Leituras para a Semana
2ª Zc 2, 14-17 / Cânt.: Lc 1,46-55 / Mt 12, 46-50
3ª Is 7, 1-9 / Sl 47(48) / Mt 11, 20-24
4ª Is 10, 5-7.13-16 / Sl 93(94) / Mt 11, 25-27
5ª Is 26, 7-9.12.16-19 / Sl 101(102) / Mt 11, 28-30
6ª Is 38, 1-6.21-22. 7-8 / Cânt.: Is 38, 10-16 / Mt 12, 1-8
Sáb.: Mq 2, 1-5 / Sl 9B(10) / Mt 12, 14-21

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.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos no altar do Senhor
nossos dons, dízimo e ofertas.
Meu coração é para Ti, Senhor... nº 431

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Nós Vos damos graças, Senhor, Pai
Santo, fonte da verdade e da vida, por este
Domingo, dia em que despontamos para
uma vida nova.
T. Glória a Vós, Senhor!
C. Nós Vos damos graças, Senhor, pelo
anúncio da Boa Notícia que chegou até
nós. Boa Nova de vida e salvação que nos
aponta o caminho a seguir. Caminho de
renúncia, de cruz, de esvaziamento, de
serviço, de coerência de vida e de
comprometimento com o vosso Reino.
T. Glória a Vós, Senhor!
D. Nós Vos damos graças, Deus da vida,
por tantas iniciativas para acabar com a
opressão, a injustiça, a miséria, a fome, a
dor, o sofrimento. Pois isto é contrário ao
Vosso projeto de Vida e Salvação.
T. Glória a Vós, Senhor!

13. PAI NOSSO
D. Com amor e confiança rezemos juntos
a oração que o próprio Jesus Cristo nos
ensinou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos com o abraço da paz.
Paz, paz de Cristo... n° 548

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, nesta celebração, Vós nos
fizestes ouvir de novo o Vosso chamado.
Dai-nos a graça de respondê-lo em
palavras e ações. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 21 de julho, celebração dos 60 anos
da Diocese. Rezaremos a “História do
Dízimo” em nossa Diocese.

17. 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. Em nome do Senhor que nos chama à
missão, vamos em paz e o Senhor nos
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.

18. CANTO
Eis-me aqui, Senhor... nº 1.077


