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ANO VOCACIONAL DIOCESANO / DOMINGO DA PALAVRA DE DEUS

"O REINO DE DEUS ESTÁ AÍ: CONVERTEI-VOS!"

- Após os avisos, a Comunidade pode oferecer uma Bí-
blia para um catequizando ou família que não a tem. Ou
oferecer um marca-páginas com versículos bíblicos, ou
ainda o texto da Carta Apostólica APERUIT ILLIS do
Papa Francisco sobre o Domingo da Palavra de Deus.
- Cantar o refrão "A alegria do Evangelho..."  nº 01 para
o acendimento das velas e ambientação. Uma pessoa
leva um arranjo de flores e o coloca perto da Mesa da
Palavra. Dar destaque a ela neste dia dedicado à Pala-
vra.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, testemunhando, nesta celebra-
ção, o início da missão de Jesus, suas primeiras
palavras e gestos, recebemos d'Ele o convite para
segui-Lo. Acolhemos com alegria este chamado,
cantando.

02. CANTO
Jesus sempre estava a caminhar... nº 100

03. SAUDAÇÃO
D. Façamos o sinal da nossa fé: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Palavra
viva de Deus, o grande amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Neste domingo em que celebramos o Mistério
Pascal de Jesus, fazemos memória do chamado que
Ele fez aos primeiros discípulos para permanece-
rem com Ele e serem enviados em missão. Da mes-
ma forma, Ele nos chama hoje para vivermos no
amor e anunciar a salvação onde quer que esteja-
mos. Viver no amor de Deus é nossa vocação; amar
com este mesmo amor é a garantia de nossa salva-
ção. Hoje celebramos o Domingo da Palavra de
Deus instituído pelo Papa Francisco em setembro
de 2019. Seu desejo é que este Domingo seja de-
dicado à celebração, reflexão e divulgação da Pa-
lavra de Deus.

05. DEUS NOS PERDOA
D. O Senhor Jesus, nos chamaà conversão. Re-
conheçamos ser pecadores e invoquemos com con-
fiança a misericórdia do Pai (pausa).
D. Senhor, que viestes, não para condenar, mas
para perdoar, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrepen-
dido, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama,
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.



D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Deus ama cada homem e cada mulher e chama-
os à vida plena e verdadeira. Lembrando a alegria
de sermos discípulos missionários, cantemos.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para a oração pessoal
D. Deus Eteno e Todo-poderoso, dirigi a nos-
sa vida segundo o Vosso amor, para que pos-
samos, em nome do Vosso Filho, frutificar em
boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. O caminho da conversão começa pela escuta
atenta da Palavra divina. Acolhamos com alegria, o
Livro Sagrado.
Senhor, tua santa Palavra... nº 287
- Durante o canto, pessoas representando os povos e
culturas vão se aproximando do corredor central com
velas nas mãos. Por ele, uma pessoa conduz o Lecionário
ladeado de velas. As pessoas representando os povos
poderão proclamar as Leituras e o Salmo.

PRIMEIRA LEITURA: Jn 3,1-5.10

L.1 Leitura da Profecia de Jonas.

SALMO RESPONSORIAL: 24(25)
Refrão: Mostrai-me, ó Senhor, vossos cami-
nhos, vossa verdade me oriente e me conduza!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7,29-31

L.2 Leitura da Primeira Carta de São Paulo
aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 1,14-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Boa Nova... nº 308

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje Jesus tem um convite para nós: arrepen-

dam-se e acreditem no Evangelho. E Ele fala que é
urgente e necessário: Cumpriu-se o tempo e está
próximo o Reino de Deus. A presença de Jesus
muda tudo, Ele inaugura um tempo novo. E tempos
novos exigem mudança! Então, podemos nos per-
guntar: estamos abertos aos sinais do tempo e do
Espírito? Temos coragem e disposição para mu-
dar?
- No Evangelho aparece esse convite que Jesus faz
a todos os homens e mulheres para se tornarem
seus discípulos e para integrarem a sua comunida-
de. Marcos avisa, contudo, que a entrada para a
comunidade do Reino pressupõe um caminho de
"conversão" e de adesão a Jesus e ao Evangelho.
- A primeira Leitura nos apresenta um exemplo a
ser seguido: acreditaram, proclamaram um jejum,
revestiram-se de saco. Por mais incrível que pare-
ça, os ninivitas acreditaram na pregação de Jonas
que anunciava a destruição de Nínive. Eles bem
que poderiam ter tomado essa fala como um insul-
to ou agressão de um estrangeiro. Mas não! Eles
levaram a sério o aviso e demonstraram sua fé e
arrependimento. Nós também devemos seguir esse
exemplo!
- O apóstolo Paulo acentua a urgência dizendo que
o tempo está abreviado e que a figura desse mun-
do passa. De fato, nunca sabemos quanto tempo
temos à disposição. Pode ser hoje, mais um mês
ou 10 anos pela frente. Precisamos agir agora.
- Hoje celebramos o Domingo da Palavra de Deus
instituído pelo Papa Francisco em 30 de setembro
de 2019. Ele deve ajudar nossa comunidade  a co-
locar no centro da vida de cada irmão e irmã a
Sagrada Escritura. Muita gente tem a Bíblia em casa,
mas nunca dispõe de um tempo para ler ou rezar a
partir dela. De modo que é impossível crescer no
conhecimento e na graça de Deus.
- Assim escreve o Papa na Carta Apostólica
Aperuit illis (AI): "Quando a Sagrada Escritura é
lida com o mesmo Espírito com que foi escrita, per-
manece sempre nova. O Antigo Testamento nunca
é velho, uma vez que é parte do Novo, pois tudo é
transformado pelo único Espírito que o inspira. O
texto sagrado inteiro possui uma função profética:
esta não diz respeito ao futuro, mas ao hoje de quem
se alimenta desta Palavra. Afirma-o claramente o
próprio Jesus, no início do seu ministério: "Cum-
priu-se hoje esta passagem da Escritura, que
acabais de ouvir" (Lc 4, 21). Quem se alimenta dia
a dia da Palavra de Deus torna-se, como Jesus,
contemporâneo das pessoas que encontra; não se
sente tentado a cair em nostalgias estéreis do passa-



do, nem em utopias desencarnadas relativas ao fu-
turo" (n.12).
- Depois o texto fala da relação entre o leitor da
Bíblia e a caridade: "Outra provocação que nos vem
da Sagrada Escritura tem a ver com a caridade. A
Palavra de Deus apela constantemente para o amor
misericordioso do Pai, que pede a seus filhos para
viverem na caridade. A vida de Jesus é a expressão
plena e perfeita deste amor divino, que nada guar-
da para si, mas a todos se oferece sem reservas.
[...] Escutar as sagradas Escrituras para praticar a
misericórdia: este é um grande desafio lançado à
nossa vida. A Palavra de Deus é capaz de abrir os
nossos olhos, permitindo-nos sair do individualis-
mo que leva à asfixia e à esterilidade enquanto abre
a estrada da partilha e da solidariedade" (AI nº 13).

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Cheios de confiança, professemos a nossa fé:
Creio em Deus...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Refeitos pela Palavra divina que nos chama à
conversão, elevemos ao Pai as nossas súplicas, di-
zendo: Dai-nos, Senhor, a graça da conversão.
L.1 Para que a Santa Igreja de Deus, esteja atenta
à voz do Senhor, que chama sempre a uma contí-
nua atitude de conversão, rezemos.
L.2 Para que o Papa Francisco, bispos, padres e
diáconos, pregando aos outros a Boa Nova da con-
versão, não se esqueçam de cuidar de si mesmos,
acolhendo eles também a Palavra em seu coração,
rezemos.
L.1 Para que os vocacionados e vocacionadas, ou-
vindo o chamado de Deus, possam ter constância
e generosidade na resposta, rezemos.
L.2 Para que o Senhor nos conceda a graça de
viver em plena fraternidade com os irmãos e as ir-
mãs de outras Igrejas e Religiões, rezando uns pe-
los outros, sempre abertos a todos, rezemos.
L.1 Para que recordando a memória do Martírio
de Gandhi e o Dia Nacional de Combate ao Tra-
balho Escravo, possamos renovar nosso compro-
misso com a paz e a justiça, rezemos.
L.2 Para que a Palavra do Evangelho seja anunci-
ada a todas as pessoas e que nunca duvidemos de
que ela tem, em si mesma, a força capaz de levá-
las a uma mudança radical de vida, rezemos.
D. Ouvi, Pai misericordioso, as nossas preces, e
dai-nos a graça de uma verdadeira conversão. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Reino se concretiza em nossas vidas e em
nossa história à medida que aderimos à pessoa de
Jesus e sua proposta: amar sem limites, se doar,
partilhar, superar o egoísmo e as divisões que nos
impedem de vê-Lo na pessoa de cada irmão e irmã.
Com o coração aberto, depositemos no final da
celebração nosso dízimo e ofertas.
Minha vida tem sentido... nº 432

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Nós Vos damos graças, Senhor, Pai Santo, fonte
da verdade e vida, por este Domingo da Palavra.
Por ele, celebramos a vida nova em Cristo que nos
abre a mente e o coração para compreendermos
as Escrituras. Damo-Vos graças pela vida de to-
dos os que anunciam a Palavra de Deus e testemu-
nharam a fé.
Refrão: Glória, glória, glória te damos, Se-
nhor! Glória, glória, venha teu Reino de amor!
C. Nós Vos damos graças, Senhor, por Jesus Cris-
to! Ele é a Palavra viva no meio de nós. Ao se co-
locar ao lado dos perseguidos e marginalizados, nos
ensinou como colocar em prática o que recebemos
e meditamos nas Escrituras. Jesus curou os doen-
tes, ressuscitou os mortos, expulsou o mal e deu
pão aos famintos. Seu testemunho nos inspira a vi-
ver o Reino entre nós.
Refrão: Glória, glória, glória te damos, Se-
nhor! Glória, glória, venha teu Reino de amor!
D. Damo-Vos graças, pela Boa Notícia que che-
gou até nós. A Palavra de Deus é vida e salvação!
Ela aponta o caminho da renúncia, da cruz, do ser-
viço e do compromisso com o Reino. A Sagrada
Escritura nos revela o Senhor Ressuscitado que
envia o Espírito para fortalecer sua Igreja peregri-
na, discípula missionária.
Refrão: Glória, glória, glória te damos, Se-
nhor! Glória, glória, venha teu Reino de amor!
C. Damo-Vos graças, Deus da vida, pelas inciativas
dos missionários e evangelizadores. Eles fazem sua
Palavra conhecida e amada em todos os povos.
Louvamo-Vos porque sempre suscita entre nós
novos irmãos e irmãs que são incansáveis
anunciadores do Reino. Damo-Vos graças igual-
mente por todas as famílias que encontram na Pa-
lavra sustendo nos desafios, conforto no sofrimen-
to, amparo na perda e alegria nas conquistas.
Refrão: Glória, glória, glória te damos, Se-
nhor! Glória, glória, venha teu Reino de amor!
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Leituras para a Semana

2ª At 22,3-16 ou At 9,1-22 / Sl 116(117) / Mc 16,15-18
3ª 2Tm 1,1-8 ou Tt 1,1-5 / Sl 95(96) / Lc 10,1-9
4ª Hb 10,11-18 / Sl 109(110) / Mc 4,1-20
5ª Hb 10,19-25 / Sl 23(24) / Mc 4,21-25
6ª Hb 10,32-39 / Sl 36(37) / Mc 4,26-34
Sáb.: Hb 11,1-2.8-19 / (Sl) Lc 1,69-75 / Mc 4,35-41

D. Aceitai, Senhor, nossos louvores. Que cante-
mos sempre Vossa bondade e misericórdia. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Obedientes à Palavra do Salvador e formados
por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai
nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro da Eucaristia aproxima-se da âmbula sobre
o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME.  Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor; aquele
que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz
da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O Ministro comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao
final, ele recolhe a reserva eucarística e leva para o
sacrário. Guardar um instante de silêncio.
Ao encontro de Jesus... nº 574

17. ORAÇÃO
D. Concedei-nos, ó Deus Todo-poderoso, que,
tendo recebido a graça de uma nova vida, sem-
pre nos gloriemos dos Vossos dons. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS

19. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
D. Rezemos juntos a oração do Ano Vocacional

Diocesano: Senhor da Messe e Pastor Eterno,
sabemos que a colheita é grande e poucos são
os trabalhadores. Por isso Vos suplicamos, en-
via Senhor, operários para a Vossa messe, der-
rame sobre nós o Espírito do amor e da mis-
são, suscitando novas e santas vocações, para
fazer de nossa vida um serviço ao Vosso Reino.
Desperte e sustente em nossas famílias e co-
munidades a "Cultura Vocacional" para que
nossa Igreja torne-se "Mãe das Vocações" por
uma Igreja em saída. Abençoe Senhor e forta-
leça a cada dia a vocação de nossos bispos,
padres, diáconos, religiosos, religiosas, semi-
naristas, leigos e leigas comprometidos com o
Evangelho. Desperte o coração de nossas cri-
anças, adolescentes, jovens e adultos para a
ação pastoral em Vossa Igreja. Maria, Mãe da
Igreja e modelo das vocações, ajude-nos a res-
ponder SIM. Amém.
- Rezar uma Ave Maria e entoar um refrão vocacional.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e Es-
pírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhando Jesus, a Palavra encarnada, ide
em paz e o Senhor vos 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.

21. CANTO
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe... nº
737


