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ANO NACIONAL DO LAICATO

Mês missionário: Enviados para testemunhar o Evangelho da paz
"Vós sois todos irmãos" (Mt 23,8)

“ONDE ESTIVER O TEU TESOURO,
AÍ ESTARÁ TEU CORAÇÃO”

- Ter em destaque o cartaz da campanha
missionária 2018.
- Acender as velas enquanto se canta: " Onde o
amor e a caridade, Deus aí está” (bis)

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, bem-vindos à
Casa do Pai! Encontramo-nos aqui como
família de Deus. É o próprio Senhor que nos
congrega em seu amor. Deseja que, instruídos
por sua Palavra, cresçamos no amor uns para

com os outros.
Refrão: Senhor, é bom nós estarmos
aqui junto à fonte das águas vivas, mas
o clamor e a sede do irmão desperta a
nossa fé, envia em missão.
C. Vivemos o mês missionário. Missão é
doação amorosa da vida em favor dos
outros. Pelo Batismo, todos nos tornamos
missionários. Somos chamados, de alguma
forma, a nos doar pela Evangelização. A
partilha dos bens, através do dízimo,
também é uma forma de doação e
evangelização. Nesta celebração peçamos
a graça de Deus para sermos desprendidos
e solidários. Cantemos.

02. CANTO
Pai de amor, aqui estamos... nº 113

03. ACOLHIDA  E SAUDAÇÃO
D. Saudemos o nosso Deus Trindade que
nos reúne em seu amor: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor-
doação de Cristo, nosso modelo de vida,
e a força do Espírito Santo que nos une na
caridade, estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje celebramos a liberdade que nos
foi alcançada por Cristo. Examinemos nosso
coração (pausa). Peçamos a Deus o perdão
pelas vezes que, abandonando a liberdade,
vivemos o apego aos bens materiais
mergulhados no egoísmo. Cantemos.
Converte o meu coração!... nº 1.134.
D. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e
misericórdia, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Cheios de alegria e amor de Deus por
nós, cantemos alegres nosso louvor. Glória
a Deus nos altos Céus! Paz... nº 254.

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a Vossa graça para que
estejamos sempre atentos ao bem que
devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

08. DEUS NOS FALA
C. Escutemos a Palavra de Deus.
Coloquemo-nos diante dela, a fim de que
sonde nossos corações e inspire a nossa
conversão. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA: Sb 7, 7-11

L.1 Leitura do Livro da Sabedoria.

SALMO RESPONSORIAL: 89(90)
Refrão: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso
amor, e exultaremos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Hb 4, 12-13

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 17-30

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Felizes os pobres em espírito, porque
deles é o Reino dos Céus.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Jesus, não veio “para abolir a Lei, mas
dar-lhe pleno cumprimento” (Mt 5,17).
Ensina-nos o verdadeiro sentido das
riquezas no projeto de Deus. Para o Povo
da Antiga Aliança, riqueza e prosperidade
eram sinônimos de bênçãos. Isso explica o
espanto dos discípulos quando Jesus
afirmava: as riquezas dificultam o acesso ao
Reino de Deus. Essa dificuldade está
expressa na atitude do homem rico ao saber
o que lhe faltava: “ele saiu pesaroso”. Junto
à riqueza, ele desejava gloriar-se de ser bom
cumpridor de leis. No entanto, diante de
Jesus, “Palavra viva e eficaz”, como nos diz
a Carta aos Hebreus, todos estamos nus e
descobertos, pois Ele vê “as intenções do
coração”. O homem rico, indo até Jesus em
busca da vida eterna, percebeu que estava
inteiramente preso aos bens desta vida
terrena. Por isso é tão difícil entrar no Reino
de Deus.
- Salomão, na primeira leitura, soube
reconhecer que, em vez de riquezas, é
preferível a Sabedoria que vem de Deus.
Perto dela, ouro, prata, e todos os bens são
como um nada. E a proposta de Jesus é
aquela que faltava a este homem: é preciso
desprender-se das riquezas e amar o irmão
com verdadeira caridade. Não é possível
servir a Deus e ao dinheiro (cf. Mt 6,24). O
desprendimento não significa não possuir
nada. É ter compromisso com os irmãos e
irmãs necessitados. Às vezes, estão às
portas de nossas casas e comunidades.
- Preocupemo-nos em juntar o nosso
tesouro no céu, e não o acumular na terra,
“onde a traça e a ferrugem corroem” (Mt
6,19).



10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Renovemos nossa profissão de fé.
Renovemos também o propósito de
testemunhá-la com nossa vida. Creio em
Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Tocados pela Palavra da Vida, elevemos
ao Senhor os clamores de nossa
comunidade. A cada pedido, digamos:
Senhor, fazei-nos desprendidos e
solidários.
L.1 Pelo Papa Francisco, Bispos, padres e
líderes de nossas comunidades. Que
comprometidos em primeiro lugar com a
caridade, se coloquem sempre ao lado dos
pobres e deserdados. Nós Vos pedimos.
L.2 Por nós, para que administremos bem
os frutos de nosso trabalho. Que não nos
tornarmos escravos do dinheiro. Nós Vos
pedimos.
L.1 Rezemos pelos que foram eleitos nas
últimas eleições. Que promovam a justiça
social, a honesta gestão do dinheiro público
e o bem comum. Nós Vos pedimos.
L.2 Pelos dizimistas de nossa comunidade.
Que a sua fidelidade e solidariedade seja
luz diante da sociedade que prega o egoísmo
e o acúmulo de riquezas. Que sejam
recompensados pelo Senhor com os
tesouros celestes,. Nós Vos pedimos.
L.1 Os professores comemoram amanhã o
seu dia. Que sejam reconhecidos e
valorizados pelo importante trabalho que
prestam às nossas famílias e à sociedade.
Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, Pai bondoso, as preces que Vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

D. Rezemos por todos os Missionários
através da Oração da Campanha
Missionária: Deus Pai, Filho e Espírito
Santo, nós Vos louvamos e bendizemos
pela Vossa comunhão, princípio e fonte
da missão. Ajudai-nos, à luz do

Evangelho da paz, testemunhar com
esperança, um mundo de justiça e
diálogo, de honestidade e verdade, sem
ódio e sem violência. Ajudai-nos a
sermos todos irmãos e irmãs, seguindo
Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo.
Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Contribuindo com o dízimo exercemos
a caridade e vivemos o desapego ao
dinheiro. Este “deve servir e não governar”,
como diz o Papa Francisco. Com ele
sustentamos a Igreja em suas necessidades.
E o dízimo ainda possui a sua dimensão
social: atende às necessidades daqueles que
mais precisam e que diariamente recorrem
à Igreja. Ofereçamos a Deus, com o dízimo,
o desejo de crescer no desprendimento e
no cuidado para com os pobres. Cantemos.
Ofertar nossa vida queremos... nº 454

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Adoremos e louvemos a Trindade. Ela é
a grande Família Missionária, que nos faz
participantes da sua Vida e Comunhão.
Refrão: Trindade Santa, eu te adoro. Te
ofereço a minha vida! Como eu te amo!
C. Senhor da Vinha, nós Vos louvamos e
bendizemos porque sempre nos dais o
Vosso Filho Ressuscitado. Jesus é o
"Missionário do Vosso Amor de Pai". Ele é
o Caminho certo a seguir. É a Verdade que
liberta e a Vida que salva.
Refrão: O Senhor necessitou de braços
para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi
seus apelos de amor, então, respondi:
Aqui estou. Aqui estou.
D. Pai de infinita compaixão, nós Vos
agradecemos por tocar nossos corações.
Concedei-nos, pela unção do Vosso
Espírito, conservar sempre o vigor
missionário.
Refrão: Vem, vem, vem: vem, Espírito
Santo de Amor! Vem a nós, traz à Igreja
um novo vigor! (2x)
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C. Encoraja nossos jovens crismados a
lutarem em favor da dignidade da vida
humana. Ajudai todos os batizados a
assumirem seu compromisso missionário.
Refrão:  Tua voz me fez refletir: deixei
tudo pra Te seguir. Nos teus mares eu
quero navegar! (2x)

14. PAI NOSSO
D. “Não nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal”. Tentação é achar que o
dinheiro é mais importante. Deus é o valor
supremo. Rezemos para que Deus nos livre
deste perigo: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. A Paz é fruto da distribuição mais justa
das riquezas do planeta. Ela é a superação
das desigualdades e injustiças.  Queiramos
esta paz e a desejemos aos irmãos.
É bonita demais... nº 542.

16. ORAÇÃO
D.  Ó Deus, nos ensinais que não basta
apenas observarmos as Leis. Mas para
sermos bons diante de Vós, é preciso
sermos livres em relação às riquezas.
Ajudai-nos a vencer todas as tentações
do egoísmo, da ganância, da injustiça
e de todo mal. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

17. AVISOS
- Próximo domingo, dia 21, é o dia Mundial
das Missões. Todos somos convidados a
contribuir com a Coleta da Campanha
Missionária. Os envelopes serão distribuídos
ao final desta celebração.
- Também no próximo dia 21 será comemorado
o Dia Nacional da Juventude. A comemoração
será realizada nas Foranias. Todos os jovens
são convidados a celebrar este dia.

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) Abençoe-nos e guarde-nos o
Senhor Todo-Poderoso e cheio de
misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando a Palavra de Deus,
vamos em paz e que 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

19. CANTO
Outra vez me vejo só... nº 725.

Leituras para a Semana
2ª Gl 4, 22-24.26-27.31–5, 1 / Sl 112(113) / Lc 11, 29-32
3ª Gl 5, 1-6 / Sl 118(119) / Lc 11, 37-41
4ª Gl 5, 18-25 / Sl 1 / Lc 11, 42-46
5ª 2Tm 4, 10-17b / Sl 144(145) / Lc 10, 1-9
6ª Ef 1, 11-14 / Sl 32(33) / Lc 12, 1-7
Sáb.: Ef 1, 15-23 / Sl 8 / Lc 12, 8-12

DIA NACIONAL DA JUVENTUDE (DNJ)
TEMA: “Juventude Construindo uma Cul-
tura de Paz”. LEMA: "Disse estas coisas
para que em mim vocês tenham paz, neste
mundo vocês terão aflições, contudo te-
nham coragem, Eu venci o mundo” (Jo
16,33). O DNJ surgiu em 1985, durante o
Ano Internacional da Juventude, promovido
pela Organização das Nações Unidas. Todos
os anos organiza-se um dia de festa da juven-
tude, sempre com um tema importante a ser
debatido e trabalhado com grupos. O DNJ
acontece em todo o país todos os anos no úl-
timo domingo do mês de outubro, exceto nos
anos eleitorais, quando a data é alterada, como
neste ano.


