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ANO NACIONAL DO LAICATO
DIA DA BÍBLIA

AQUELE QUE NÃO ESTÁ CONTRA NÓS, ESTÁ A NOSSO FAVOR

Ambientação: Enquanto se canta o refrão "Não
fecheis o vosso coração...", n° 34, acender as
velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Somos povo de Deus que caminha
guiados por sua Palavra. A Igreja afirma na
Constituição Dogmática “Dei Verbum” que:
“A Sagrada Escritura é a palavra de Deus
enquanto foi escrita por inspiração do
Espírito Santo”.
Refrão: A Bíblia é a Palavra de Deus
semeada no meio do povo, que cresceu,

cresceu e nos transformou, ensinando-
nos viver um mundo novo.
C. Comemorando o dia da Bíblia,
esforcemo-nos para beber desta fonte
inesgotável do amor de Deus. Cantemos.

02. CANTO
Eu Sou o caminho... n° 96

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. Deus que enviou seu Filho para habitar
no meio de nós, pela ação do Espírito
Santo esteja sempre conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. A Palavra de Deus nos chama à
conversão. Confiantes no Pai
misericordioso, cantemos nosso
arrependimento.
Senhor, Deus pai... n° 235
D. Deus Todo-Poderoso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduz à vida eterna.
Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos o Deus de amor que nos
comunica sua Palavra.
Glória, glória, glória a Deus... n° 250

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que mostrais Vosso poder
sobretudo no perdão e na misericórdia,
derramai em nós a Vossa graça, para
que caminhando ao encontro das Vossas
promessas, alcancemos os bens que nos
reservais. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
D. Durante este mês da Bíblia refletimos
sobre o Livro da Sabedoria nos grupos de
reflexão. O tema foi: "Para que n'Ele nossos
povos tenham vida".  E o lema: " A
sabedoria é um espírito amigo do ser
humano". Que a escuta da Palavra, forteleça
nossa vivência na família e na comunidade.
Acolhamos o Livro da Palavra de Deus
cantando.
A Palavra de Deus já chegou... n° 264
(Pessoas trazem à frente vasilhas com incenso.
Ao redor do Lecionário, tochas ou velas.
Chegando à frente do Altar, todos deem uma
calorosa salva de palmas. O Livro é conduzido
para a Mesa da Palavra)

PRIMEIRA LEITURA: Nm 11, 25-29

L.1 Leitura do Livro dos Números.

SALMO RESPONSORIAL: 18(19)
Refrão: A lei do Senhor Deus é perfeita,
alegria ao coração.

SEGUNDA LEITURA: Tg 5, 1-6

L.1 Leitura da Carta de São Tiago.

EVANGELHO: Mc 9, 38-43.45.47-48

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vossa palavra é verdade, orienta e dá
vigor; na verdade santifica vosso povo,
ó Senhor!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia reflete sobre a atitude daqueles
que não estão no nosso grupo (Igreja). Mas
que de alguma forma contribuem para que
o mundo conheça melhor a Deus.
- Na primeira leitura Moisés é interrogado
por Josué. Este não aceitou que outras
pessoas, além do grande líder Moisés,
pudessem profetizar. Josué é questionado
por não aceitar que outros também são
inspirados por Deus.
- Deus escolheu no Antigo e no Novo
Testamento pessoas para manifestar Sua
vontade. Quis instituições que fossem lugar
de encontro e ação de Seu Espírito. Para
nós, eles são a Igreja, os sacramentos, o
sacerdócio, a hierarquia. Mas não se limitam
a isso. O Espírito sopra onde quer. Nada
pode conter o poder de Deus ou expressá-
lo completamente.
- Contudo, em Cristo foi-nos dada a
totalidade da revelação. Ele nos libertou da
morte eterna através de Sua paixão, morte
e ressurreição. Não podemos negar que
Deus realiza sua obra mesmo entre aqueles
que não conhecem Jesus. A Igreja
compreende que os valores do Evangelho
estão presentes em todas as culturas. Mas
o preconceito pode estar até dentro da
comunidade. Alguns querem que todos ajam
da mesma forma.
- Este escândalo é abordado pela liturgia



de hoje. Se agimos dentro da Igreja como
divisores, somos motivo de escândalo.
Seremos cobrados no último dia. Pensar ser
o único que recebeu o Espírito, é tornar-se
escândalo para os que querem crer na
Palavra. O Espírito Santo não veio só para
mim.
- Se cremos no Evangelho, seremos
sensíveis à vida e aos dons dos irmãos. Há
pessoas que não creem e combatem a fé
por causa do mau exemplo que damos em
nossas comunidades. “Ai dos maus cristãos
que provocam o escândalo”!
- O Concílio Vaticano II afirma que somos
todos evangelizadores. É próprio do cristão
anunciar o Reino e proclamar a Palavra.
Deus nos fala de muitos modos como nos
diz a Carta aos Hebreus. Esta mensagem
tornou-se plenamente clara em Jesus Cristo.
- Hoje é o dia da Bíblia. Ela orienta a vida
da Igreja para o Cristo. Evita escândalo
quem ouve a Palavra com o coração aberto.
Precisamos silenciar o coração; ouvir com
atenção e meditar a Palavra de Deus. Ela
nos ajuda a discernir aquilo que é bom, justo
e verdadeiro. Sejamos ouvintes atentos às
manifestações do Senhor. Coloquemos a
Palavra em prática e daremos verdadeiro
testemunho cristão.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Alimentados pela Palavra de Deus
professemos a nossa fé. Creio em Deus
Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Inspirados na Palavra de Deus,
apresentemos nossas preces ao Senhor,
dizendo: Senhor, ouvi-nos!
L.1 Conduzi Senhor, Vossa Igreja, para que
dê verdadeiro testemunho de Vossa
salvação. Nós Vos pedimos.
L.2 Pelo Papa, bispos, padres, diáconos e

todos os ministros da Palavra, para que
sejam fiéis na leitura e interpretação dos
textos sagrados. Nós Vos pedimos.
L.1 Que nossa comunidade não se feche
em si mesma. Seja capaz de escutar a todos
e perceba a voz de Deus agindo no mundo.
Nós Vos pedimos.
L.2 Esta é a semana do nascituro, ou seja,
os que estão para nascer.  Que ela desperte
em nós o compromisso com a defesa da
vida. Nós Vos pedimos.
L.1 No próximo dia 4, a paróquia de Barra
de São Francisco celebrará seu padroeiro.
Que a seu exemplo os fiéis sigam os passos
do mestre Jesus, Palavra eterna do Pai. Nós
Vos pedimos.
L.2 Nos próximos dias, nós, eleitores
elegeremos nossos representantes. Que a
força do Espírito Santo de Deus e a
sabedoria de Sua Palavra nos orientem em
nossas escolhas. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, ó Pai, as preces que lhes foram
apresentadas. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(Enquanto faz a motivação, crianças da
catequese entram e depositam flores junto à
Mesa da Palavra. Uma delas pode segurar a
cestinha das ofertas e dízimo. Também pode
entrar com uma bandeja contendo marca-página
com versículos bíblicos. Estes serão distribuídos
no fim da celebração).
D. A Palavra de Deus nos ajuda a superar
desafios. À luz da Palavra, percebemos as
conquistas e belezas da vida familiar e
comunitária (Entram as flores e marca-página).
Com nosso dízimo, ofertamos nosso
compromisso de sermos testemunhas fiéis
da Palavra de Salvação. Cantemos.
As mesmas mãos que... n° 410

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, Jesus é o Messias, o
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Filho de Deus vivo. A rocha firme na qual
a Igreja está edificada. Louvemos a Deus,
pois nos possibilita viver nesta alegria. Este
testemunho nos chegou na Sagrada
Escritura através dos Apóstolos e
Evangelistas.
Refrão: Por nós fez maravilhas,
louvemos ao Senhor! (bis)
D. Nós Vos damos graças, Senhor, pelo
anúncio da Boa Nova ao longo destes
séculos. Ela é vida e salvação que nos
aponta o caminho a seguir. Caminho de
renúncias e serviço; coerência de vida e
comprometimento com o Vosso Reino.
Refrão: Por nós fez maravilhas...
C. Nós Vos damos graças, Senhor Deus
da vida, pelas iniciativas para superar toda
e qualquer forma de violência. Também
Vos louvamos pelos irmãos e irmãs que
experimentam a conversão e a renovação
da vida através da leitura e meditação da
Palavra.
Refrão: Por nós fez maravilhas...
D. Graças Vos damos Senhor, porque na
oração do Pai Nosso somos identificados
como filhos. Nela buscamos força para
seguir o ensinamento de Jesus. Ele nos
chegou através do anúncio da Palavra. Ela
manifeste agora nossa unidade: Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos em Cristo Jesus com um
gesto de paz.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a comunhão em Vossa
Palavra renove a nossa vida para que,
participando da paixão de Cristo,

Leituras para a Semana

2ª Jó 1, 6-22 / Sl 16(17) / Lc 9, 46-50
3ª Ex 23, 20-23 / Sl 90(91) / Mt 18, 1-5,10
4ª Jó 9, 1-12.14-16 / Sl 87(88) / Lc 9, 57-62
5ª Jó 19, 21-27 / Sl 26(27) / Lc 10, 1-12
6ª Jó 38, 1.12-21; 40, 3-5 / 138(139) / Lc 10, 13-16
Sáb.: Jó 42, 1-3.5-6.12-17 / Sl 118(119) / Lc 10, 17-24

anunciando Sua morte e ressurreição,
sejamos herdeiros da sua glória. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- De 1 a 8 de ouburo, Semana do Nascituro
(ou seja, os que estão para nascer).
- Distribuir o folder sobre as Eleições-
2018 preparado pela 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. Testemunhando a Palavra de Deus
ouvida e meditada, 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
O Evangelho nos ensina... n° 722


