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ANO NACIONAL DO LAICATO

A SEMENTE QUE CRESCE

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos irmãos e irmãs. É o Deus da
vida que nos reúne para celebrar a fé. Por
meio das parábolas de hoje a Palavra de
Deus nos chama a estarmos atentos ao Deus
que nos fala. Ele nos mostra que somos
convidados a descobrir, semear e cultivar as
sementes.
Refrão: Põe a semente na terra, não será
em vão. Não te preocupe a colheita,
plantas para o irmão (2x)
C. É no cultivo da paz e justiça, as boas
sementes do Reino, que experimentamos a
vida nova em Cristo. Nossa comunidade e

sociedade se transformam e crescem
quando confiamos na força da Palavra de
Deus. Cantemos.

02. CANTO
Como membro desta Igreja... nº 085

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmão e irmãs, Deus conta conosco para
semear as sementes do Reino. Saudemos
a Santíssima Trindade: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo nosso irmão e a força do
Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Somos chamados por Deus a tornar
visível a proposta do Evangelho. Nem
sempre assumimos esse chamado. É
também nossa missão semear as boas
ações para a construção do Reino. Por isso
imploremos ao Senhor que nos perdoe
cantando:
Por nossas fraquezas... nº 1.154
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.  Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Respondendo com nossas vidas à
vontade de Deus, cantemos o hino de
louvor.
Gloria a Deus... nº 1.169

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, força daqueles que esperam
em Vós, sede favorável ao nosso apelo,
e como nada podemos em nossa
fraqueza, dai-nos sempre o socorro da
vossa graça, para que possamos querer
e agir conforme Vossa vontade,
seguindo os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
- Cantar o refrão n° 468 enquanto as
pessoas vão se sentando.

PRIMEIRA LEITURA:  Ez 17,22-24

L.1 Leitura da Profecia de Ezequiel.

SALMO RESPONSORIAL: 91(92)
Refrão: Como é bom agradecermos ao
Senhor.

SEGUNDA LEITURA:  2Cor 5,6-10

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 4,26-34

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Eu Venho Senhor Deus... nº 342

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Celebramos a Páscoa semanal.

Necessitamos da graça do Senhor para
vivermos conforme a Sua vontade e
trilharmos os seus caminhos. Na alegria e
na esperança de um mundo novo somos
testemunhas do Ressuscitado.
Hoje, a Palavra de Deus nos ajuda a
compreender a Sua presença entre nós por
meio das pequenas manifestações. Para
entrarmos no Reino, é necessário escuta
atenta da Palavra de Deus.
O Evangelho nos mostra a manifestação do
mistério do Reino de Deus. Ele foi revelado
aos discípulos de Jesus e à multidão. Já no
início da parábola torna-se visível o
crescimento do Reino. No seu tempo, Deus
mesmo fará a colheita. Em nosso tempo,
contribuímos lançando sementes do Reino.
 A parábola também nos revela a resposta
de Jesus diante dos desafios enfrentados por
Ele e seus discípulos. Mostra-nos que em
meio às oposições, perseguições e
resistência, é preciso continuar semeando.
Foi isso que Jesus fez. O mesmo deve ser
feito por todos os cristãos. Contudo,
entendamos que a construção do Reino de
Deus, não pode ser feita de forma
apressada. Também não chegará a nós de
forma pronta. É necessário deixar que o
Espírito de Deus aja na vida e história. Na
experiência de comunidade é preciso evitar
burocracias e estruturas fechadas e pesadas.
Elas atrapalham o crescimento da semente
do Reino.
Na primeira leitura o profeta Ezequiel é
deportado para a Babilônia e enfrenta o
peso da opressão. De sacerdote do
Templo, transforma-se em agricultor e
profeta. Leva ao povo exilado esperança e
ânimo. Apresenta Deus como agricultor.
Anuncia que Ele tira um galho da copa do
cedro e o planta sobre o monte onde está o
Templo de Jerusalém. Mostra que é Deus
mesmo quem o fará crescer. O futuro está
em Suas mãos: faz a “árvore” elevada



abaixar-se, eleva a que rejeita e torna verde
tudo que está seco.
No salmo 91(92) encontramos ação de
graças ao nome do Senhor Altíssimo, pela
fidelidade de seu amor e sua justiça para
com todos. É o reconhecimento de que
Deus se manifesta em todas as coisas por
Ele criadas para seus filhos e filhas.
A segunda leitura nos mostra que a história
em que vivemos é comparável ao exílio:
caminhamos na fé rumo ao Reino de Deus
definitivo. Habitar junto ao Senhor será a
recompensa para quem tiver realizado as
boas obras. Devemos nos colocar a
caminho, rumo à pátria definitiva.
Peçamos ao Senhor, a graça de vivermos
em sua presença. Caminhamos na certeza
de que a Palavra de Deus nos alerta para
os perigos de um reino ostensivo, de uma
religião triunfalista, que se anuncia com
ufanismo, grandeza visível e numérica. Ela
nos convida à missão e ao serviço na
comunidade. Cresceremos, a partir do que
é pequeno e até invisível ao mundo.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. A Palavra de Deus lançada como a
semente contribui para a construção do
Reino. Professemos nossa fé no Deus que
nos chama a lançar sementes. Creio em
Deus Pai...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. É Deus que faz crescer o seu Reino no
mundo. Nós podemos colaborar por meio
de nosso trabalho e a fé. Rezemos ao
Senhor a cada pedido: Senhor, escutai-
nos.
L.1 Pela santa Igreja, para que viva pobre
e desapegada e ponha sua confiança em
Deus, rezemos.
L.2 Pelo papa e bispos, para que sua
palavra e testemunho sejam estímulo e
motivo de “crescimento’ para todo povo de

Deus, rezemos.
L.1  Pelos jovens, para que se engajem na
renovação da Igreja e do mundo, e saibam
esperar com paciência os frutos da obra de
Deus, rezemos.
L.2 Por todos aqueles que doam suas vidas
para fazer germinar as sementes do Reino.
Que encontrem em Deus a alegria em
exercer a missão a eles confiada, rezemos.
L.1 Para que as pastorais e movimentos
anunciem a Boa Nova com gestos que
expressem sinais do Reino, rezemos.

D.  Rezemos juntos a Oração a São
Mateus: 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.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Diante do altar do Senhor, depositemos
a nossa disposição em semear as sementes
do Reino. Sejamos sinais da Boa Nova em
todas as realidades presentes em nossa
sociedade e comunidade.
Os grãos que formam a espiga... nº 457
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
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D. Irmãos e irmãs, pelo batismo, fomos
escolhidos para sermos santos e
irrepreensíveis diante do Pai. Fomos
acolhidos como seus filhos adotivos em
Jesus Cristo. Honrando nosso batismo,
agradecidos, louvemos o nosso Pai e
proclamemos com alegria:
Todos: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
C. É um prazer para nós Vos louvar, Deus
do universo. Vós sois bendito, fonte
inesgotável de vida. Vós ofereceis a todos
a Vossa bênção e a todos introduzis no
mistério da Vossa comunhão de amor.
T. Bendito seja o nome do Senhor...
D. Vós sois bendito por Jesus, pobre entre
os pobres. Nele, os cegos veem e os
corações vacilantes recobram coragem.
Por ele, recebemos a cura dos nossos
males, e até os desertos voltam a florir.
T. Bendito seja o nome do Senhor...
C. Vós sois bendito pelo Vosso Espírito,
sopro de ternura. Ele suscita vida e
esperança no coração da humanidade. Ele
age em nós para que vivamos a comunhão
e unidade.
T. Bendito seja o nome do Senhor...
D. Como santificastes Jesus no Batismo,
consagrai-nos no Vosso Amor. Que todos
os batizados sejam criaturas novas.
Recebei o louvor de toda a criação e a
prece que elevamos a Vós com as palavras
que Jesus mesmo nos ensinou: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Deus nos convida a sermos instrumentos
de vossa paz. Levando a todos a semente
do amor, justiça e concórdia, saudemos uns
aos outros em um gesto de comunhão

fraterna. Cristo, quero ser... nº 540

14. ORAÇÃO
D. Ó Deus, esta celebração junto à
Mesa da Palavra de Deus manifesta a
união dos fiéis em Vosso amor. Fazei que
realize também a comunhão em toda a
Vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém

15. AVISOS
- 21/06 - Celebração dos 60 Anos de Criação da
Diocese. Tema: "A história das Pastorais Sociais".
Participe!

16. 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: Semeando o Reino de Deus entre todos,
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 gra-
ças a Deus.

17. CANTO
A Missão que recebemos ... nº 702

Leituras para a Semana

2ª 1Rs 21, 1-16 / Sl 5 / Mt 5, 38-42
3ª 1Rs 21, 17-29 / Sl 50(51) / Mt 5, 43-48
4ª 2Rs 2, 1.6-14 / Sl 30(31) / Mt 6, 1-6.16-18
5ª Eclo 48, 1-15 / Sl 96(97) / Mt 6, 7-15
6ª 2Rs 11, 1-9-.18-20 / Sl 131(132) / Mt 6, 19-23
Sáb.: 2Cr 24, 17-25 / Sl 88(89) / Mt 6, 24-34


