
- Enquanto se canta: Caminhamos pela luz de Deus... n°
09 ou um canto missionário, alguns missionários acen-
dem as velas do altar. Logo depois, outros missionários
entram por vários pontos da igreja e colocam os símbo-
los em um lugar já preparado: um par de sandálias, o
cajado, o globo terrestre, terço missionário e outros. O
cartaz do Mês Missionário 2021 e as fitas ou tecidos que
representam os continentes (europeu: branco / asiático:
amarelo / africano: verde / oceania: azul / americano:
vermelho) já deverão ornamentar o ambiente da cele-
bração. As cores missionárias poderão ficar durante todo
o mês de outubro.

01. ACOLHIDA
C. Sejam bem-vindos à Casa do Pai! Com alegria,
celebramos o Dia do Senhor, o dia sem fim, que
nos reúne numa só mesa e nos fortalece para a mis-
são. Pertencentes ao mesmo amor que nos convi-
da a levar a Boa Nova e irmanados nesta fé, cante-
mos.

02. CANTO
Celebremos co'alegria nosso encontro... n° 81

03. SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor
Jesus Cristo, nosso redentor, e do Espírito Santo,
nossa força, estejam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Celebrando o dom da vida em comunidade,
agradeçamos a Deus por nos conceder a graça de
sermos participantes da sua obra, sendo proteto-
res da vida. O Senhor nos chama para colaborar-
mos no cuidado mútuo e, desta maneira, enxergar
no próximo a face de Deus, na sua mais profunda
misericórdia. Com o renovado desejo pela missão,
anunciamos a todos que Jesus venceu a morte e
nos convida a caminhar com Ele rumo às eternas
alegrias, pois o seu amor é solidário para conosco.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Necessitados da graça de Deus que nos torna
seus filhos, deixemo-nos tocar por seu amor que
gera vida e afasta a indiferença. De coração arre-
pendido, peçamos o seu perdão, cantando.
Senhor, tende piedade e perdoai... n° 246
D. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e miseri-
córdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus por seu amor que une,
cura e nos transforma. Cantemos.
Glória a Deus nas alturas, e paz... nº 254

07. ORAÇÃO
-Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Ó Deus Eterno e Todo-Poderoso, que nos
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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 Cris-
to, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

08. DEUS NOS FALA
- Cantar o refrão "Palavra de Salvação, somente o céu
tem pra dar. Por isso meu coração, se abre para escutar"
enquanto o leitor se aproxima da Mesa da Palavra.

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
R. 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.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Deus criou homem e mulher para o amor. É nesta
certeza que o autor sagrado do Gênesis nos exorta
a contemplar a beleza da criação. No jardim de
Deus, temos a manifestação deste amor que se tra-
duz em cuidado para com o outro. A união matri-
monial é desejo do Pai para seus filhos.
- O Papa Francisco nos diz na Exortação Apostó-
lica "Amoris Laetitia" (Alegria do Amor, 2016) que
diante da solidão do primeiro homem, é dado a ele
"uma auxiliar que lhe corresponda" (Gn 18,20) para
assim, numa relação de proximidade e igualdade,
os dois serem "uma só carne" (v.24). De fato, esta
proximidade é capaz de gerar vidas, curar e salvar.
-Na edificação casa, os filhos serão como "brotos
de oliveira" (Sl 122,3), sinais da contínua história
sonhada por Deus. O amor nunca morrerá. Muito
mais do que uma lei, a união dos esposos é um

dom. Seu caráter indissolúvel é sinal da contínua
criação de Deus que conduz o casal à plenitude
deste sacramento, que é dádiva e não um peso.
- A Carta aos Hebreus nos apresenta a solidarie-
dade que nos redime. Jesus sendo filho, nos agra-
cia com esta mesma condição de filhos, nos fazen-
do irmãos e associando-nos à sua herança. O ca-
minho de nossa salvação, da libertação da antiga
culpa, acontece com a solidariedade do Messias,
que instaura um reino de doação e não de domina-
ção.
- O Evangelho segundo Marcos indica a plena von-
tade de Deus para com a humanidade. Frente à
dureza dos corações humanos, Jesus retoma o pro-
jeto original de Deus que fala da igualdade entre os
cônjuges, e da entrega total que une e salva um ao
outro. O amor se solidariza sempre e não é inclina-
do a condenar, acusar ou gerar violência.
- O salmista diz que temer o Senhor é o caminho
para ser abençoado (cf. Sl 127,4). Por meio do
respeito e cumplicidade, o casal cumpre sua bela
missão. Deus criou-nos à sua imagem e semelhan-
ça. Por isso todo ser humano é digno de zelo, de
respeito e de amor.
- Senhor, vós nos criastes para o amor, ensina-nos
a fazer sempre a vossa vontade e assim possamos
testemunhar o vosso amor no mundo. Amém.

- Ainda sentados, todos são convidados para acompa-
nhar a motivação abaixo sobre o Projeto Igreja-irmã de
nossa Diocese:
MOTIVAÇÃO PARA O PROJETO IGREJA-
IRMÃ (PRIORIDADE: MISSÃO E COMU-
NHÃO NA IGREJA DIOCESANA)
D. Nossa Igreja diocesana sempre viveu a missão.
Todos, bispos, padres, religiosos e leigos, teste-
munharam Jesus Cristo constituindo uma Comuni-
dade de batizados comprometidos com o Reino.
Reunida em sua 21ª Assembleia Geral Diocesana,
nos dias 08 a 10 de novembro de 2019, a Diocese
de São Mateus assumiu as seguintes prioridades
pastorais até 2023: (entra o banner das Prioridades
enquanto se lê)
- Formação bíblica, catequética e litúrgica em
vista da iniciação à vida cristã;
- A missão e a comunhão na Igreja diocesana;
- Caridade: a serviço da vida plena para todos;
- Família e juventude: lugares do encontro e
da missão.
- Colocar o banner em um lugar de destaque
C. O Projeto Igreja-Irmã é uma expressão
missionária da Igreja do Brasil desde o ano de 1972,



impulsionado e organizado pela CNBB. Atualmen-
te, a Igreja do Brasil está dando novo vigor a esta
experiência de cooperação entre igrejas. O Pro-
grama Missionário Nacional (2019-2023) diz no
número 3.3 "cada Igreja Particular, uma Igreja-
irmã", e as atuais Diretrizes Gerais da Ação
Evangelizadora da Igreja no Brasil (2019-2023)
apontam no número 193 para um "revigoramento
da experiência das Igrejas-irmãs".
D. O QUE É O PROJETO? É uma forma de
solidariedade e de comunhão entre Igrejas. É uma
Diocese que, olhando para as necessidades de ou-
tras, se dispõe a ajudar. Essa ajuda não acontece
somente por parte de quem envia missionários e
recursos. Mas quem recebe contribui para a
Diocese que enviou missionários com uma experi-
ência pastoral. Entre as duas Igrejas-irmãs existe,
de fato, uma cooperação, pois é uma relação soli-
dária de duas vias em que ambas são ajudadas e
crescem, sobretudo, espiritualmente na alegria da
gratuidade.
Refrão: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui,
Senhor! // Pra fazer tua vontade, pra viver no
teu amor//. Eis-me aqui, Senhor!
- Enquanto se canta, pessoas entram com cartazes em
que estão escritos os títulos abaixo. Após se posicionarem
à frente, é feita a leitura como segue. Depois, os cartazes
são colocados em um lugar de destaque ou junto aos
símbolos missionários.
D. QUAL É O OBJETIVO? Cooperar
missionariamente nas formas espiritual, material e
pessoal com outra igreja que apresente mais ne-
cessidades pastorais e financeiras.
C. COOPERAÇÃO ESPIRITUAL: Expressa-
se pela oração, pelo sacrifício e pelo testemunho
de vida que anima os passos dos missionários, con-
fiando que a missão é, antes de tudo, ação do Es-
pírito Santo.
D. COOPERAÇÃO MATERIAL: Diz respeito
às indispensáveis ajudas materiais a projetos missi-
onários e às comunidades carentes.
C. COOPERAÇÃO PESSOAL: É o compro-
metimento da própria vida na missão, se doando
para o serviço de evangelização e na ação pastoral
por tempo determinado na Igreja que acolhe.
D. Neste mês missionário conheceremos mais so-
bre o Projeto Igreja-irmã de nossa Diocese. Inten-
sifiquemos nossas orações para que nossa Igreja
diocesana seja decididamente missionária, uma
'Igreja em saída' como nos recorda o Papa Fran-
cisco. Rezemos a oração do Mês Missionário: Deus
Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor,

compaixão e missão. Nós te suplicamos: Der-
rama a luz da tua esperança sobre a humani-
dade que padece a solidão, a pobreza, a injus-
tiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos
a coragem para testemunhar, com ousadia pro-
fética e crendo que ninguém se salva sozinho,
tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo,
missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e
São José, protetor da família, inspirem-nos a
sermos missionários da compaixão e da espe-
rança. Amém.
Refrão: Vai, vai, missionário do Senhor, vai
trabalhar na messe com ardor. Cristo também
chegou para anunciar, não tenhas medo de
evangelizar!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Iluminados pela Palavra de Deus que nos faz
compreender o seu projeto para a família humana,
professemos a nossa fé: Creio em Deus...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Neste Dia do Senhor, dia da comunidade reuni-
da que vive sua fé, digamos a cada pedido: Deus
de amor, escutai a nossa prece.
L.1 Pelos esposos cristãos, que mediante a voca-
ção ao amor mútuo, edifiquem sua casa pelo res-
peito, na caridade e com solidariedade, rezemos.
L.2 Por aqueles que se preparam para viver o ma-
trimônio, que sejam capazes de construir relações
maduras, rezemos ao Senhor.
L.1 Pelos que romperam com a aliança matrimoni-
al, a fim de que sejam acolhidos e compreendidos
pela comunidade, para que não se distanciem do
amor divino, rezemos ao Senhor.
L.2 De 1° a 8 de outubro, celebra-se a Semana da
Vida e do Nascituro. Que a vida seja sempre res-
peitada em todas as suas etapas e que aqueles que
estão sendo gerados, a imagem e semelhança divi-
nas, tenham o direito de nascer, rezemos ao Se-
nhor.
L.1 Pela paróquia de Barra de São Francisco, pe-
los Freis Capuchinhos que trabalham em
Ecoporanga e todas as Comunidades a São Fran-
cisco dedicadas. Que pela intercessão deste San-
to, continuem fiéis ao seguimento de Cristo, des-
pojando-se de tudo aquilo que os atrapalham anun-
ciar a Boa Nova do Reino, rezemos ao Senhor.
L.2 A Igreja celebra em outubro o mês missionário
com o tema "Jesus Cristo é missão" e o lema "Não
podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvi-
mos" (At 4,20). Peçamos que pela intercessão de
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Leituras para a Semana

2ª Jn 1,1-2,1.11 /Cant.: Jn 2,2.3.4.5.8(R. 7c) / Lc 10,25-37
3ª Jn 3,1-10 / Sl 129(130) / Lc 10,38-42
4ª Jn 4,1-11 / Sl 85(86) / Lc 11,1-4
5ª At 1,12-14 / Lc 1,46-47.48-49.50-51. 52-53 (R.Cf.54b)/ Lc
1,26-38 (Nossa Senhora do Rosário)
6ª Jl 1,13-15; 2,1-2/ Sl 9A(9) / Lc 11,15-26
Sáb.: Jl 4, 12-21/ Sl 96(97) / Lc 11,27-28

São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Meni-
no Jesus, sejamos testemunhas do amor de Deus
que salva e liberta. Rezemos ao Senhor.
D. Acolhei, Deus Pai, nossas preces. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
C. No altar do Senhor, depositemos a nossa vida,
o desejo de um mundo melhor, e a solidariedade
entre os povos. No fim desta celebração, coloque-
mos o nosso dízimo e ofertas. Cantemos.
Quem se propõe cultivar o chão... n° 463

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Assim como São Francisco cantava as maravi-
lhas da criação, rendemos graças a Deus por nos-
so viver, por todas as criaturas, pela natureza com
seus elementos, pelas irmãs e irmãos que habitam
este planeta. Cantemos.
Onipotente e bom Senhor... n° 1.226
D. Acolhei, Senhor, os louvores da comunidade reu-
nida neste dia. Vós, que viveis e reinais para sem-
pre. 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. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos
juntos: 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 ME aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apresenta
o Pão Eucarístico e diz:

ME. Felizes os convidados para a Ceia do Se-
nhor. 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 ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Não existe amor sem entrega... nº 603

17. ORAÇÃO
D. Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos da
vossa Palavra, para que guardando-a fielmen-
te possamos agradar-vos em tudo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS
-0 4/10: Memória de São Francisco de Assis.
- 07/10: Nossa Senhora do Rosário - Sugestão: Neste
dia reúna sua família e faça a oração do Terço Gozoso,
rezando pelo direto à Vida e pelas gestantes.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Ouvindo e testemunhando a voz de Deus, ide
em paz e que o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
O Deus que me criou... n° 1.098


