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ANO NACIONAL DO LAICATO

MULHER E HOMEM NO PROJETO DE DEUS

- Depois da entrada, colocar em destaque o cartaz
da Campanha Missionária 2018. Colocar fitas
com as cores dos cinco continentes e um globo
terrestre.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Hoje
nos reunimos para celebrar nossa páscoa
semanal. Deus se manifesta na beleza da vida
e na fidelidade conjugal. O prolongamento
desta fidelidade deve se estender a todos os
nossos relacionamentos.
Refrão: Deus não está longe de cada um
de nós. Nele vivemos, nos movemos e
existimos.
C. Ao longo desta Semana Nacional da Vida,
vimos e ouvimos reflexões sobre a defesa
da vida, de modo especial em seu início. O
nosso Deus é o Deus da vida e nos chama à

uma felicidade verdadeira no serviço da
missão.

02. CANTO
Como membro desta igreja... nº 85
(Entram três casais: um com a cruz, outro com
as velas e outro com o Lecionário. Equipes de
visitas dos 60 anos entram com o cartaz do mês
missionário)

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Família Divina: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós!

04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é fiel! Peçamos perdão por não
imitá-Lo no amor gerador de vida.
D. Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Porque somos pecadores.
D. Manifestai, Senhor, a Vossa
misericórdia.
Todos: E dai-nos a Vossa salvação.
D. Deus Todo-Poderoso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.



D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Cantemos a alegria de sermos a imagem
e semelhança de Deus.
Glória a Deus... Pai... n° 1.171

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que
nos concedeis no vosso imenso amor de
Pai mais do que merecemos e pedimos,
derramai sobre nós a Vossa
misericórdia, perdoando o que nos pesa
na consciência e dando-nos mais do que
ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Na Palavra de Deus estamos ligados à
criação de um modo especial. Nela
percebemos a união da mulher e do homem.
É o sinal do amor divino. Ouçamos.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 2, 18-24

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 127(128)
Refrão: O Senhor te abençoe de Sião,
cada dia de tua vida.

SEGUNDA LEITURA: Hb 2, 9-11

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10, 2-16

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Se amarmos uns aos outros, Deus em
nós há de estar; e o seu amor em nós se
aperfeiçoará.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A história de amor entre Deus e a
humanidade, perpassa toda a Escritura
Sagrada. A liturgia de hoje mostra
exatamente isso: Deus quis a família humana.
Em seu plano de amor incluiu o homem e a
mulher como colaboradores de sua obra. O
ponto de partida da família é sempre o amor
da Família Divina. O Pai, o Filho e o Espírito
Santo, inspiram a doação e a entrega do
homem e da mulher na constituição do
matrimônio.
- Hoje, os valores da família são desafiados
e negados em muitas situações. A liturgia nos
fala da dignidade do matrimônio cristão. É o
maravilhoso plano de Deus.
- Na primeira leitura, Deus cria o homem e a
mulher. Eles se completam, se ajudam e se
amam. São "da mesma carne", participam do
mesmo destino. Completam a obra de Deus
e precisam se respeitar, sem domínio.
- A segunda leitura lembra que Deus nos
amou tanto, que enviou ao mundo o seu Filho
único para nos resgatar do pecado. O Filho
solidarizou-se conosco. Aceitou morrer na
cruz. Mostrou que a verdadeira vida está no
amor. A família cristã deve imitá-Lo. Doar-
se com a mesma intensidade com que Deus
se doou pela humanidade.
- Jesus mostra que toda destruição familiar
começa quando se distancia do amor divino.
É preciso voltar sempre à Palavra de Deus.
Ela orienta o caminho de nossas famílias.
- O projeto ideal de Deus é uma família que
se ama e que viva unida. Hoje há quem
procura destruir ou desfigurar a família. É
urgente proclamar o plano de Deus sobre o
matrimônio e a família. As maiores vítimas
de uma família fragmentada são os filhos.
Os esposos não podem pensar somente em
si mesmos na hora de decidir o futuro da
família. Devem pensar também nos futuros
filhos e nos impactos que as escolhas geram
em suas vidas. A missão dos pais é repetir
aos filhos o gesto de Jesus pela humanidade.
Ao longo dos anos, as famílias enfrentam
crises, separações, doenças, desemprego e



outras dificuldades. Como comunidade de fé
e amor devemos sempre acolher, escutar e
compreender. Assim é a misericórdia de uma
Igreja comprometida com a família. A Igreja
também deve ajudar os que não puderam
viver o projeto do amor divino na família. Criar
ou fortalecer em nossas paróquias a Pastoral
Familiar. O setor "Casos Especiais" é um
instrumento propício para resolução dos
conflitos familiares.
- Ter uma vida de oração e recolhimento
espiritual em casa. Vivenciar a solidariedade.
Partilhar os momentos difíceis. Perdoar as
fragilidades e compreender as dificuldades
dos membros da família. Aceitar as diferenças
no modo de fazer e falar. Procurar na
Comunhão Eucarística a força para superar
os males dentro de nossos lares. Ter espírito
missionário. Ser capaz de levar a outras
famílias em dificuldades, consolo e
compreensão.
- Peçamos ao Senhor a graça de cada vez
mais conhecer e amar os membros de nossas
famílias.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. No Batismo fizemos aliança com o
Senhor. Em cada celebração nós a
renovamos: Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Jesus nos convida a cooperar na
construção do Reino de Deus com o nosso
serviço. Rezemos confiantes: Santificai-
nos, Senhor, segundo o vosso serviço.
L.1 Iluminai Senhor a Vossa Igreja servidora
e missionária. Que seja solícita aos mais
necessitados. Nós Vos pedimos.
L.2 Olhai para todos os povos do mundo,
especialmente os que vivem nas regiões de
conflito e violência. Inspirai caminhos de
tolerância, diálogo e paz. Nós Vos pedimos.
L.1 Concedei às famílias cristãs a graça da
generosidade. Dai solidariedade para servir
aos excluídos em todas as periferias. Nós
Vos pedimos.
L.2 Que os noivos encontrem nas palavras

de Jesus o apelo à fidelidade no amor. Nós
Vos pedimos.
L.1 Neste mês missionário, despertai em
nossas famílias e comunidades, vocações
para testemunhar o evangelho em todo o
mundo. Nós Vos pedimos.
L.2 Que as paróquias de Guriri e Montanha
sigam o exemplo de seus Padroeiros. Que
suas vidas revelem o amor do Pai. Nós Vos
pedimos.
L.1 Que através de nosso voto, sejamos
fiéis ao Evangelho em nossas escolhas nas
urnas. Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, Pai Bondoso, estes nossos
pedidos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Neste mês missionário, empenhemo-nos
para sermos mais solidários com a missão
da Igreja no mundo através de nosso dízimo.
A mesa santa que... nº 399

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãs e Irmãos 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. Deus, nosso Pai, nós Vos louvamos e
bendizemos. Sempre nos dais o Vosso Filho
Ressuscitado. Ele é o  "Missionário do vosso
Amor de Pai". Ele é o Caminho certo a
seguir, a Verdade que liberta, a Vida que
salva.
D. Pai de infinita compaixão, nós Vos
agradecemos por tocar nossos corações.
Voltai sempre o Vosso olhar para nossa
fraqueza. 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. Pai de amor infinito, nós Vos louvamos e
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Leituras para a Semana
2ª Gl 1, 6-12 / Sl 110(111) / Lc 10, 25-37
3ª Gl 1, 13-24 / Sl 138(139) / Lc 10,38-42
4ª Gl 2, 1-2.7-14 / Sl 116(117) / Lc 11, 1-4
5ª Gl 3, 1-5 / Cânt.: Lc 1, 69-75 / Lc 11, 5-13
6ª Nossa Senhora Aparecida - folheto próprio
Sáb.: Gl 3, 22-29 / Sl 104(105) / Lc 11, 27-28

bendizemos pelas famílias. Neles surgem
vocações para o ministério missionário. Que
eles saibam viver o diálogo convosco e
com os irmãos. Que estejam disponíveis
ao serviço do Vosso Reino.
D. Iluminai com vosso Santo Espírito
nossas comunidades. Encorajai nossos
jovens, confirmados pela Crisma, a lutarem
em favor da dignidade da vida humana.
Ajudai os batizados a assumirem seu
compromisso de evangelizadores.
Refrão: Tua voz me fez refletir: deixei
tudo pra Te seguir. Nos teus mares eu
quero navegar! (2x)

13. PAI NOSSO
D. Louvado seja Deus pelas famílias que
rezam unidas. A oração fortalece e recorda
as necessidades espirituais e materiais que
temos. Especialmente a que agora faremos
juntos e de mãos dadas: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos desejando a paz de
Crsito.
Esteja sempre com você...nº 544

15. ORAÇÃO
D. Acolhei, ó Deus, nós Vos pedimos,
que a Vossa Palavra seja motivo de
alegria e alimento de salvação. Ajudai-
nos a sermos fiéis ao Vosso amor e
permanecermos em Vós. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- No terceiro Domingo de outubro faremos
a oferta missionária. Preparemo-nos para
este gesto de partilha.

17. ORAÇÃO SOBRE OS CASAIS
(O dirigente convida os casais a se aproximarem
do altar e a se darem as mãos. Convida a
assembleia a rezar em silêncio. Depois reza:)
D. Deus, criastes homem e mulher à Vossa
imagem e semelhança. Deste-lhes o universo
inteiro, para que cuidassem dele com
sabedoria. Abençoai os casais de nossa
comunidade e fortalecei a sua união. Ajudai-
os a superar os conflitos. Que em tudo Vosso
nome seja glorificado. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

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) Nos abençoe e nos guarde 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


