
N° 2.316 (Ano B/Verde) 29° Domingo do Tempo Comum     21 de outubro de 2018
ANO NACIONAL DO LAICATO

Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária

Dia Nacional da Juventude

CHAMADOS A FAZER BRILHAR A PALAVRA DA VERDADE

- Arrumar o ambiente com as cores dos
Continentes.
- Colocar no ambiente símbolos que lembram a
missão (sandálias, pés, mochila, globo terreste
etc)
- Após os avisos, fazer uma homenagem aos
missionários e jovens.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Hoje
celebramos o Dia Mundial das Missões e da
Infância e Adolescência Missionária. É
também o Dia Nacional da Juventude.
Somos convidadeos a anunciar o Evangelho

com despojamento e simplicidade,
testemunhando uma nova maneira de viver
o projeto de Deus. 
Refrão: Tu és a razão da jornada, tu és
minha estrada, meu guia, meu fim. No
grito que vem do teu povo, te escuto de
novo, chamando por mim.
C. Reafirmemos hoje, a vontade da Igreja
em se empenhar, com coragem e ardor, na
missão “ad gentes”, ou seja, para todos.
O Evangelho deve chegar até os confins
da terra. Com alegria, cantemos.

02. CANTO
Vamos servir: Jesus... n° 129

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Entre nós crescem as competições. Elas
são geradoras de violência, guerras e
divisões. Frutos do pecado. Peçamos a
Deus o perdão de nossas faltas. Ele nos



conceda a graça da conversão (pausa).
D. Pelas vezes que colocamos nossos dons
e recursos pessoais a serviço de nossos
interesses, negando à comunidade o bem
que lhe poderíamos fazer. Senhor, tende
piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Pelas vezes que permitimos que a
compet ição e busca do poder nos
afastassem do projeto de amor. Cristo, tende
piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
D. Pelas vezes que ouvimos Vossa Palavra,
mas ainda não nos tornamos fiéis servidores,
capazes de dar a vida como Vós. Senhor
tende piedade de nós;
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus, Pai de misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Com alegria e gratidão, louvemos a Deus
que despertou os povos para viver numa
só fé, como uma só família. Cantemos:
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, quisestes que a Vossa
Igreja fosse o sacramento da salvação
para todas as nações. Despertai nos
corações dos fiéis a consciência de que
são chamados a trabalhar pela salvação
da humanidade. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. O Servo do Senhor oferece sua vida pela
reparação dos pecados. E também para
implantar a justiça. Ouçamos as leituras com
coração aberto. Possa a semente semeada
germinar e dar bons frutos.

PRIMEIRA LEITURA: Is 53, 10-11

L.1 Leitura do Livro  do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Refrão: Sobre nós venha, Senhor, a
vossa graça, pois, em vós, nós
esperamos.

SEGUNDA LEITURA: Hb4, 14-16

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 35-45

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia...Vai e anuncia a toda...n° 333

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje, a liturgia nos fala no serviço, que
Jesus veio inaugurar com sua vida e seu
ministério. Ele veio para servir e dar a sua
vida para nossa salvação.
- A primeira leitura nos faz pensar na missão
de Deus: assumir os pecados da
humanidade escravizada pelo pecado
original. Também nos ensina como os
valores de Deus e os dos homens são
diferentes.
- Para os homens, os vencedores são
aqueles que tomam o mundo de violência
com o seu dinheiro. É a ânsia do ter e do
poder com a capacidade de impor suas
ideias e visão do mundo. São os  que se
impressionam pela forma como  vestem,
inteligência e brilhantes qualidades humanas.
- Para  Deus, vencedores são aqueles que,
vivendo no esquecimento, na humildade, na
simplicidade, fazem da própria vida um dom
de amor aos irmãos e irmãs. São aqueles
que, por seus serviços e entrega, trazem ao
mundo justiça, liberdade e esperança.
Devo-me conduzir por Deus ou pelos
homens? Nossa fé nos faz crer que quem é
conduzido por Deus, mesmo no sofrimento,
não perde nada.



- O cenário do Evangelho é a estrada para
Jerusalém. Jesus e os Apóstolos se
aproximam da Cidade Santa. Dois
discípulos queriam sentar-se, um à direita e
outro à esquerda, de Jesus. Não haviam
compreendido o projeto de salvação:
morrer na Cruz pela salvação da
humanidade.
- Também nos ensina que a identidade de
Jesus é humana e divina. Um só homem em
duas naturezas. Jesus é aquele que dá sua
vida para resgatar as criaturas por amor. Ele
é o Servidor Justo, que salvará muitos.
Assumirá sobre si o pecado da humanidade.
- Essa será também a missão daqueles que
seguem a Jesus: seus apóstolos e discípulos.
Assim, somos convidados a viver mais
próximos de Deus. Refletir sobre nossa vida.
Servir a Deus é ser humilde, é colocar-se
como servidor. Aquele que testemunha a fé,
anima e catequiza a comunidade. Não deve
procurar  privilégios, mas a misericórdia e a
bondade de Deus. Enfim, o que devemos
fazer é servir e partilhar com todos os dons
que Deus nos concedeu.
- Todos nós temos muito de João e Tiago:
queremos o Reino de Deus, mas às vezes
não trabalhamos devidamente como nos
pede o seu projeto. Procuramos mais o
poder, a glória, o ter e a honra, nem sempre
o desprendimento, renúncia, serviço.
Caminhemos com o Mestre e aprendamos
Dele a maneira correta de viver o Reino de
Deus.
- Sejamos firmes na fé que professamos.
Fé que se traduz em amor gratuito e serviço
alegre aos irmãos e irmãs. Na comunidade
cristã, a única grandeza é buscar em tudo
amar e servir.

09.  PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus o nosso

louvor. Com confiança, apresentemos-Lhe
nossas súplicas, dizendo: Senhor, escutai
a nossa prece.
L.1 Pela Santa Mãe Igreja, para que, sendo
fiel à sua missão de evangelizar, testemunhe
o amor misericordioso de Cristo aos povos.
Nós Vos pedimos.
L.2 Pelos dirigentes de todas as nações,
para que se comprometam com a promoção
da dignidade humana e sejam instrumentos
eficazes da paz e da justiça. Nós Vos
pedimos.
L.1 Por todos os missionários que doam
suas vidas, longe da família e da pátria, para
que não lhes faltem alegria, fidelidade e
ousadia no serviço missionário. Nós Vos
pedimos.
L.2 Hoje celebramos o Dia Mundial das
Missões. Seja nosso compromisso
missionário revigorado pelo estudo e
vivência da Palavra de Deus. Nós Vos
pedimos.
L.1 Para que todos os missionários sejam
iluminados e fortalecidos na missão de ir ao
encontro das pessoas, testemunhando uma
Igreja em saída. Nós Vos pedimos.
L.2 Hoje é Dia Mundial da Juventude. Que
os jovens, reunidos neste dia, sintam o
chamado do Senhor. Busquem viver e
testemunhar o Reino de Deus a todos. Nós
Vos pedimos.
D. Inspirai, Senhor, as nossas ações. Ajudai-
nos a realizá-las. Assim, em Vós comece e
termine tudo aquilo que fizermos. Por
Cristo, Nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A Igreja propôs a cada cristão batizado
assumir o espírito missionário. É sair de si e
ir ao encontro do outro. É desencadear nas
comunidades e nos batizados a conversão
pessoal. Que façam a experiência com
Cristo. Apresentemos no altar do Senhor,
nossa oferta missionária.
Muito obrigado, Senhor... n° 433 (1ª e 3ª
estrofes)



12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Adoremos e louvemos a Trindade, a
grande Família Missionária. Ela 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)
C. Encorajai nossos jovens crismados a
lutarem pela dignidade da vida. 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)

13. PAI NOSSO
D. O Senhor deu a sua vida em resgate
por todos nós. Rezemos, de mãos dadas a
oração que Ele nos ensinou: Pai nosso ...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A fraternidade universal é um sonho da
humanidade inteira. Ela só se concretizará
quando buscarmos a Deus de todo coração
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Leituras para a Semana

2ª Ef 2, 1-10 / Sl 99(100) / Lc 12, 13-21
3ª Ef 2, 12-22 / Sl 84(85) / Lc 12, 35-38
4ª Ef 3, 2-12 / Cânt.: Is 12, 2-6 / Lc 12, 39-48
5ª Ef 3, 14-21 / Sl 32(33) / Lc 12, 49-53
6ª Ef 4, 1-6 / Sl 23(24) / Lc 12, 54-59
Sáb.: Ef 4, 7-16 / Sl 121(122) / Lc 13, 1-8

e O amarmos incondicionalmente. Saudemo-
nos em Cristo Jesus.
Paz, paz de Cristo... n° 548

15. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso, dai-nos
a graça de estar sempre ao vosso dispor,
e vos servir de todo coração. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS

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) Abençoe-nos e guarde-nos o
Senhor Todo-Poderoso e cheio de
misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Seguindo o Cristo, Caminho, Verdade e
Vida, 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

18. CANTO
Hino do Ano Nacional do Laicato


