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ANO NACIONAL DO LAICATO

DIA MUNDIAL DOS POBRES

"MINHAS PALAVRAS NÃO PASSARÃO"

- Enquanto se canta "Misericordioso..." nº 33
acolher os que chegam.
- Providenciar cópias da oração do Ano Nacional
do Laicato.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Hoje é o
Dia do Senhor. A liturgia nos orienta a
estarmos sempre preparados, pois não
sabemos o dia da morte. Hoje
comemoramos o II Dia Mundial dos Pobres,
que foi instituído pelo Papa Francisco em
2017. A pobreza é fruto da injustiça social,
da miséria moral e da indiferença
generalizada. Identifiquemos a pobreza dos
nossos dias, com suas t rágicas
consequências.
(Enquanto se canta o refrão por várias vezes,

entram pessoas com as palavras: sofrimento,
margi- nalização, opressão, violência, guerra,
privação da liberdade, ignorância,
analfabetismo, enfer -midades, desemprego,
escravidão e miséria).
Refrão: Virá o dia em que todos, ao
levantar a vista, veremos nesta terra
reinar a liberdade (2x)
C. Dia 20 comemora-se o Dia Nacional
da Consciência Negra. Rezemos pelos
afrodescendentes. Eles continuam lutando
por igualdade de condições de vida na
sociedade brasileira e mundial. Unidos pela
fé cantemos.

02. CANTO
Com a presença de Cristo entre... nº 84

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Na alegria de nosso encontro, façamos
o sinal de nossa fé: Em nome do Pai e do
Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a força do Espírito Santo,
estejam conosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos
reuniu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. “Não sabemos o dia, nem a hora” nos
lembra a liturgia deste Domingo. Nosso
comportamento tanto pode construir como
destruir o mundo à nossa volta. Revisemos



nossa vida em silêncio. (pausa) Peçamos
perdão a Deus.
Em cada caminho nº 1.140
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus pelos inúmeros
benefícios que recebemos de sua bondade.
Glória a Deus que é Pai... nº 1.166

06. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa
alegria consista em Vos servir de todo
o coração, pois só teremos felicidade
completa, servindo a Vós, o criador de
todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Dn 12,1-3

L.1 Leitura da Profecia de Daniel.

SALMO RESPONSORIAL: 15(16)
Refrão: Guardai-me, ó Deus, porque em
vós me refugio!

SEGUNDA LEITURA: Hb 10,11-14.18

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 13,24-32

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia
V. É preciso vigiar e ficar de prontidão;
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis
não!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje recordamos o Dia Mundial dos
Pobres. Aprofundemos e compreendamos
o que Jesus proclamou com a bem-
aventurança: "Bem-aventurados os pobres
em espírito, porque deles é o Reino dos
céus" (Mt 5,3). Para isso precisamos ouvir
o grito de nossos irmãos que vivem uma
situação de sofrimento (rever as palavras
que foram conduzidas na entrada).
- Esse grito atravessa os céus e chega a
Deus. Como esse grito, que sobe até à
presença de Deus, não consegue chegar aos
nossos ouvidos? Por que somos indiferentes
e impassíveis? Num dia como este, façamos
um sério exame de consciência. Somos
verdadeiramente capazes de escutar e
realizar ações em favor dos pobres?
- O Dia Mundial dos Pobres é  uma
resposta de toda a Igreja, dispersa por todo
mundo, e dirigida aos pobres para que não
pensem que o seu grito tenha caído no vazio.
A resposta de Deus, para quem acredita
n’Ele, acontece nas limitações do que é
humano.
- O pobre da Bíblia espera o “libertar”. Vive
com a certeza que Deus intervém a seu favor
para lhe restituir a dignidade. A pobreza não
é procurada. É criada pelo egoísmo,
soberba, avidez e injustiça.
-A liturgia de hoje apresenta-nos um convite
à esperança. Convida-nos a confiar no
Deus libertador que tem um projeto de vida
definitivo para todos.
- Na primeira leitura e no Evangelho ouvimos
textos que os estudiosos da Bíblia chamam
de “estilo apocalíptico”.  Não podem ser
tomados ao “pé da letra”. A grandiosidade
das imagens usadas: o apagão da lua, a
queda das estrelas, o abalo dos poderes do
espaço, anjos que surgem dos quatro cantos
da terra etc, são sinais de que se tratam de
advertência grave contra as situações de
destruição. São os “fins de mundo”, que a
história humana fabrica. Os anjos (o Grande
príncipe Miguel) indicam que Deus se
envolve nesta luta grande contra o mal. A



intenção, pois, não é meter medo no
coração dos discípulos. Nem convertê-los
em fanáticos anunciadores do fim do
mundo. A única intenção de Jesus era a de
levá-los a viver vigilantes. Que estivessem
sempre preparados para o encontro com o
Senhor.
- Jesus garante-nos que, num futuro sem
data marcada, o mundo velho do egoísmo
e do pecado vai cair. Em seu lugar, a partir
de Deus, aparecerá um mundo novo, de vida
e de felicidade sem fim. Jesus nos alerta que
ninguém conhece o dia nem a hora. Tudo o
que existe é provisório. Menos a Palavra
de Deus. É esta a esperança que sustenta
os justos.  Estes são chamados a
permanecerem fiéis a Deus, apesar da
perseguição e da prova.
- Estou preparado para encontrá-Lo?
Quero fazer a experiência da sua presença
na minha vida? Estou disposto a viver as
consequências desse encontro?  Quem faz
a experiência de Jesus muda de vida. Adota
os valores do Reino. Queremos ver Jesus!
Ajudai-nos, ó Pai e Espírito Santo a
reconhecer os sinais da presença de Jesus
em nosso meio.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé que recebemos da
Igreja, e renovemos o propósito de vivê-la.
Creio em Deus Pai ...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, com o Espírito Santo,
elevemos nossos clamores a Deus. Ele nos
dá a garantia da vitória do bem sobre o mal.
Ao final de cada pedido, rezemos: Senhor,
ajudai-nos a construir um mundo novo.
L.1 Que a Igreja de Cristo seja um
instrumento de Deus. Que leve seus
membros a construírem novos céus e nova
terra. Nós Vos pedimos.
L.2 Neste Dia Mundial dos Pobres,
pedimos pelos que vivem na pobreza da
fome e violência. Que encontrem em nós a
solidariedade necessária. Nós Vos pedimos.

L.1 Os afrodescendentes do Brasil
celebram nesta semana o Dia da
Consciência Negra. Para que lutem pelos
seus direitos e sejam respeitados e tratados
com dignidade. Nós Vos pedimos.
L.2 A Diocese de Colatina celebra no
próximo dia 21 a festa de sua padroeira,
Nossa Senhora da Saúde. Que todos vivam
e testemunhem o Reino como o fez Maria.
Nós Vos pedimos.
D. Acolhei, Pai misericordioso, os pedidos
que Vos apresentamos. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

D. Estamos quase encerrando o Ano
Nacional do Laicato. Rezemos por todos
os Leigos e Leigas que doam suas vidas
para a missão na Igreja.
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 do
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
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Família, Jesus, Maria e José, modelos
para todos os cristãos. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Neste dia Mundial dos Pobres as ofertas
do envelope ou fora dele serão destinadas
às Dioceses de Crateús e Floriano.
Dioceses pastoreadas por Dom Ailton
Menegussi e Dom Edivalter Andrade. A
Cáritas Diocesana receberá uma parcela
desta ação solidária. Esta ação é fruto da
campanha diocesana autorizada por nosso
Bispo Dom Paulo. Ela vai auxiliar os pobres
através do acompanhamento, elaboração
e execução de projetos. Cantemos.
Ofertar nossa vida queremos... nº 454
(1ª e 2ª estrofes)

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Cantemos louvando a Deus.
Santo, santo, santo, dizem todos os anjos.
Santo, santo, santo, é o Senhor Jesus.
Santo, santo, santo, é quem os redime.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia
de sua glória está (2x)
Céus e terras passarão, mas Sua
Palavra não passará (2x) Não, não, não
passará. Não, não, não passará
Hosana a Jesus Cristo, filho de Maria.
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Santo, santo, santo, é quem nos redime.
Porque meu Deus é Santo e a terra cheia
de Sua glória está (2x) Céus e terras...

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com fé e confiança a oração
que o Senhor nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
A equipe prepara.

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a celebração deste
Domingo nos faça vencer o medo e o
desânimo. Dai-nos a graça de viver como
filhos e filhas da luz. Que vivamos de um
jeito melhor, preparando-nos para o dia
da vinda de Jesus. Que convosco vive e
reina na unidade do Espírito Santo.
Amém.

16. AVISOS
- Preparar com atenção a Celebração do próximo
domingo. Será o encerramento do Ano Nacional
do Laicato e Abertura da Campanha para a
Evangelização.
- Trazer velas para o próximo domingo.
- 23 e 24: Miniassembleia Diocesana

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho
e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Em nome do Senhor que nos chama à
missão, 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
Hino do Ano Nacional do Laicato

Leituras para a Semana
2ª Ap 1, 1-4; 2, 1-5a / Sl 1 Lc 18, 35-43
3ª Ap 3, 1-6.14-22 / Sl 14(15) / Lc 19, 1-10
4ª Zc 2, 14-17 / Cânt.: Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50
5ª Ap 5, 1-10 / Sl 149 / Lc 19, 41-44
6ª Ap 10, 8-11 / Sl 118(119) / Lc 19, 45-48
Sáb.: Ap 11, 4-12 / Sl 143(144) / Lc 20, 27-40


