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ANO NACIONAL DO LAICATO

"MESTRE, QUE EU VEJA"

- Distribuir a Oração do Ano Nacional do Laicato
para todos.

01. MOTIVAÇÃO
C. Estimados irmãos e irmãs, bem vindos. É
na alegria da páscoa semanal que nos unimos
para celebrar a nossa vida de cristãos que
vivem o Mistério Pascal. Celebremos o
amor do Pai que, no Mistério da Páscoa de
Cristo, nos liberta da cegueira e nos tira das
trevas. Caminhemos na alegria ao encontro
do Senhor e dos irmãos e irmãs. Bem
alegres, cantemos.

02. CANTO
Te louvo meu Senhor... nº 124

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Com amor, a Trindade nos acolhe. Em
comunhão com toda a Igreja celebramos
na alegria o Dia do Senhor.
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Todos: Amém.
D. O amor do Pai, a força do Filho que
cura as cegueiras, e a graça do Espírito
Santo estejam sempre conosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. São muitas as nossas cegueiras. Elas
nos impedem de ver o Cristo e ressuscitar
com Ele. Supliquemos a misericórdia do
Pai, que nos livra de todas as cegueiras.
Senhor, tende piedade dos corações... nº 245
D. Deus todo poderoso, rico em
misericórdia, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a grandeza do poder criador
do nosso Deus, fonte de vida e de luz.
Glória a Deus lá nos céus... nº 252

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e Todo-Poderoso,
aumentai em nós a fé, a esperança e a
caridade e dai-nos amar o que ordenais
para conseguirmos o que prometeis.



Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é força decisiva que
transforma a história. Traz a todos nós vida
e salvação. Atentos, escutemos a Palavra
que será proclamada.

PRIMEIRA LEITURA: Jr 31, 7-9

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 125(126)
Refrão: Maravilhas fez conosco o
Senhor, exultemos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Hb 5, 1-6

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 46-52

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal
e a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a
luz e a vida imperecíveis.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- No tempo de Jesus, os deficientes físicos
não tinham nenhum tipo de ajuda. Por isso
eram mendigos. É o caso do Bartimeu, um
cego e mendigo. Dois temas importantes
aparecem no Evangelho: a fé e o seguimento
de Jesus. Imagem importante é a do
caminho, em cuja beira estava o cego
sentado. É no caminho que aparecem
frequentemente os temas da fé e do
seguimento.
- Jesus afirma que Bartimeu tem fé. Ele
gritou: “Jesus, Filho de Davi, tem piedade

de mim”. Recuperada a vista, ele vê o
Mestre e o segue pelo caminho. É o mesmo
caminho no qual os discípulos, assustados,
aprendem a seguir Jesus, rumo a Jerusalém.
- No texto de hoje, os discípulos mandaram
o pobre cego se calar. O mesmo fizeram
com as crianças em outra ocasião. Há
sempre alguém disposto a fazer os pobres
se calarem. Sempre houve esta atitude: de
afastar Jesus dos pequenos, dos fracos, dos
marginalizados. É a tendência de converter
o seguimento de Jesus em uma religião na
qual os que dominam, se apresentam como
os eleitos e excluem os mais pobres.
- Jesus, sempre sensível com os pobres,
parou e mandou chamar o cego. Devolveu-
lhe a visão. Bartimeu, ao se ver curado,
segue o Messias. Segue Jesus a caminho
de Jerusalém, rumo à sua paixão. Bartimeu
aparece como modelo de discípulo
seguidor de Jesus: reconhece que não vê;
confia na misericórdia do Filho de Davi; e o
segue pelo caminho.
- Como Bartimeu, coloquemo-nos a
caminho com Jesus. Aprendamos com o
Mestre, sobretudo em Sua paixão. Por nós
mesmos, não temos a capacidade de seguir
Jesus no seu caminho messiânico. É Dele
que nos vem a força na caminhada.
- Muitas vezes somos tão obcecados pelo
desejo do progresso e consumo, que nem
suspeitamos da nossa cegueira. Submersos
nas trevas da opressão econômica e da
dominação cultural, somos impedidos de ter
uma visão do que está acontecendo. Só
Jesus é quem nos abre os olhos. Assim,
podemos segui-Lo
- Em Jesus se cumpre o que o profeta
Jeremias já dizia: Deus privilegia os cegos,
aleijados e indefesos como seus filhos
primogênitos. Organiza-os, reúne-os e
reconduz-os à vida. Jesus é o Messias e o
verdadeiro sacerdote. Seu sacerdócio
supera todos os outros. Ele é o Filho de
Deus que se sacrifica e morre numa cruz
para salvar a humanidade. Presta a maior
homenagem ao Pai: que todos tenham vida.



- Que Deus nos faça ver para
conscientemente seguir Jesus até a Cruz e
Ressurreição.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé. Creio...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, Jesus intercede agora
por todo o seu povo, junto do Pai. Vamos
nos unir à sua prece, dizendo: Deus da vida,
atendei-nos.
L.1 Escutai, Senhor, o clamor de Vossa
Igreja que deseja caminhar segundo o
Vosso ensinamento. Nós Vos pedimos.
L.2 Atendei, Senhor de bondade, o anseio
de toda a humanidade por melhores
condições de vida. Nós Vos pedimos.
L.1 Sustentai, ó Deus da vida,  as
comunidades que se reúnem e se alimentam
da Vossa Palavra. Que sejam sinal de Vossa
salvação. Nós Vos pedimos.
L.2 Iluminai, Senhor, e dê sabedoria a todos
os eleitores brasileiros. Que escolham
representantes que olhem pelos pobres e
marginalizados da sociedade. Nós Vos
pedimos.
L.1 Dai, Senhor, aos novos eleitos um
compromisso efetivo com a ética na política
e a defesa do bem comum. Nós Vos
pedimos.
D. Acolhei Pai de bondade, estes nossos
pedidos e ajudai-nos a reencontrar a luz da
fé. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

D. Rezemos a Oração do Ano do Laicato:
Ó Trindade Santa, Amor pleno e eterno,
que estabelecestes a Igreja como vossa
‘imagem terrena’: Nós vos agradecemos
pelos dons, carismas, vocações,
ministérios e serviços que todos os
membros do vosso povo realizam como
“Igreja em saída”, para o bem comum,
a missão evangelizadora e a
transformação social, no caminho vosso
Reino. Nós vos louvamos pela presença
e organização dos cristãos leigos e leigas

no Brasil sujeitos eclesiais, testemunhas
de fé, santidade e ação transformadora.
Nós vos pedimos que os batizados atuem
como sal da terra e luz do mundo: na
família, no trabalho, na política, e na
economia, nas ciências e nas artes, na
educação, na cultura e nos meios de
comunicação; na cidade, no campo e em
todo o planeta, nossa “casa comum”.
Nós vos rogamos que todos contribuam
para que os cristãos leigos e leigas
compreendam sua vocação e identidade,
espiritualidade e missão, e atuem de
forma organizada na Igreja e na
sociedade à luz da evangélica opção
preferencial pelos pobres. Isto vos
suplicamos pela intercessão da Sagrada
Família, Jesus, Maria e José, modelos
para todos os cristãos. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Como sinal de fé e gratidão a Deus
entreguemos a Ele nossa vida, nosso dízimo
e ofertas.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 472

14. 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, a Verdade que
liberta e a Vida que salva.
D. Pai de infinita compaixão, nós Vos
agradecemos por tocar nossos corações.
Concedei-nos, pela unção do Vosso
Espírito, conservar sempre o vigor
missionário.
C. Encoraja nossos jovens, confirmados
pela Crisma, a lutarem em favor da
dignidade da vida humana. Ajudai a todos
os batizados a assumirem seu compromisso
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missionário.
Refrão:  Tua voz me fez refletir: deixei
tudo pra Te seguir. Nos teus mares eu
quero navegar! (2x)

15. PAI NOSSO
D. Obedientes à palavra do Salvador e
formados pelo seu divino ensinamento,
rezemos: Pai Nosso...

16. ABRAÇO DA PAZ
A equipe motiva.

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a Vossa Palavra
produza em nós muitos frutos. Que ela
nos faça vencer nossas cegueiras para
um dia alcançarmos a vida eterna. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS

19. 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. 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

20. CANTO
Hino do Ano Nacional do Laicato

Leituras para a Semana
2ª Ef 4, 32 – 5, 8 / Sl 1 / Lc 13, 10-17
3ª Ef 5, 21-33 / Sl 127(128) / Lc 13, 18-21
4ª Ef 6, 1-9 / Sl 144(145) / Lc 13, 22-30
5ª Ef 6, 10-20 / Sl 143(144) / Lc 13, 31-35
6ª Fiéis Defuntos - folheto próprio
Sáb.: Fl 1, 18b-26 / Sl 41(42) / Lc 14, 1.7-11

A MISSÃO DA IGREJA É EVANGELIZAR
- Ela é comprometida com a política no sentido
amplo do termo, pois a política tem a ver com a
paz, a justiça e cuida da vida de uma cidade, de um
povo inteiro e da humanidade. O que se espera é a
mobilização de todos, independentemente de par-
tidos políticos, em vista de uma convivência pací-
fica, fraterna e solidária.
- Todos são convidados a viverem a justiça, ho-
nestidade e respeito com seus semelhantes. Isso
é DEMOCRACIA. Ou seja, o poder de governar
pertence ao povo. A Constituição Federal no Arti-
go 1º, parágrafo único diz: "Todo o poder emana
do povo, que exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente". Esta forma de governo
requer o exercício do poder em vista do povo, do
bem comum.

TODOS CONTRA A CORRUPÇÃO!
A política que está a serviço do bem comum, não
pode se aliar à corrupção. O roubo e o desvio de
verbas públicas levaram o País a uma crise ética,
econômica e social. Muitos estão sofrendo, espe-
cialmente os pobres, mais necessitados dos servi-
ços públicos. Nestas eleições, não seja conivente
com a corrupção. Não vote em candidatos que
tenham atos corruptos comprovados pela justiça.

O que você está fazendo para eliminar a
corrupção?

ATENÇÃO!
Votos nulos ou brancos não anulam a eleição. O
que conta são os votos válidos. É preciso votar!
Votar nulo ou branco é como atitude de Pilatos
que lavou as mãos. A melhor forma de protestar
contra os corruptos é votar num bom candidato,
acompanhar e fiscalizar os eleitos.

NESTE DIA, VOTE COM CONSCIÊNCIA


