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ANO NACIONAL DO LAICATO

O VERDADEIRO CRISTÃO RECONHECE OS VALORES
E OS SINAIS DO REINO DE DEUS
Dia da Bíblia

Confiantes, coloquemos nas mãos do Senhor todos
os motivos pelos quais viemos celebrar, e os fatos
e acontecimentos marcantes dessa semana que
trazemos presente (recordação da vida). Como irmãos,
reunidos na casa do Pai, jubilosos, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo de modo acolhedor e festivo.
Ornamentar um local na porta da Igreja com flores e velas, onde
ficarão em destaque o Lecionário (ou a Bíblia) e o cartaz do mês
da Bíblia, ou um cartaz bem legível com o Tema: Para que n’Ele
nossos povos tenham vida (Sb 1,1-6-21) e o Lema: A Sabedoria
é um Espírito amigo do ser humano (Sb 1,6). Atenção! É esse
mesmo Lecionário (ou Bíblia) que deverá ser utilizado para
a proclamação das leituras. Preparar com antecedência a
recordação da vida. Cantar suavemente o refrão orante.
(Adenor Leonardo Terra)

Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,
levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo!
Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar,
seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!
1 - Instruídos por tua santa Palavra, chamados e
enviados para cumprir a missão!

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
sejam todos bem-vindos! É com grande alegria que
nos reunimos para fazer memória da Páscoa de
Cristo e celebrar nossa vida marcada por alegrias,
dificuldades e esperanças. Hoje comemoramos o
Dia da Bíblia, o livro sagrado que orienta a nossa
vida de cristãos. Neste domingo rezemos com
as Paróquias Santa Teresinha do Menino Jesus Aracruz e São Francisco de Assis em Laranja da
Terra, que nessa semana celebram seus padroeiros.
01

Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria
cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes:
participamos da ceia do amor.
1 - A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos
conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo
com segurança lhe dá salvação.
2 - Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus
cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que
busca em Deus sua fonte de amor.
Presidente - Ainda hoje, Jesus, continua indicando
as exigências para quem quer segui-Lo: abertura
para com aqueles que ainda estão de fora da
Comunidade; acolhimento para com os pequenos
e excluídos; comportamento que não escandalize
e nem afaste os pequenos. Motivados por estes
ensinamentos, façamos o sinal que nos reúne no
amor da Trindade Santa, cantando.
(Frei Luiz Turra - Missal Romano)

Todos: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo! Amém!
Pres.: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam convosco.
Todos: Bendito, bendito, seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
Presidente - O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede
a Deus por nós e nos reconcilia com o Pai,

abramos o nosso coração ao arrependimento e
peçamos perdão. (silêncio) Arrependidos, cantemos.
(Zé Martins)

Senhor, Senhor, tende piedade de nós:
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do
povo, dai vosso perdão novamente, queremos
um caminho novo.
Cristo, Cristo, tende piedade de nós:
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós
o perdão pra ser semente do novo caminho de
vida e união.
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos a Deus por todos os
serviços que a Igreja de Cristo e outras Instituições
Cristãs prestam a tantos filhos e filhas espalhados
por todo o mundo.
(Fr. Sandro Duda)

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados. (bis)
1 - Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todopoderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos
damos graças por vossa imensa glória.
2 - Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós
que tirais o pecado do mundo, tende piedade de
nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
3 - Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós
o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo na
glória de Deus Pai. Amém.

5. Oração

Presidente - Ó Deus, que dais sempre aos
oprimidos um lugar no Reino e julgais com justiça
os opressores, concedei que estejamos prontos
para acolher a vossa Palavra e crer no Cristo
Ressuscitado que nos espera em sua glória. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

6. Entrada do Livro da Palavra
(ladeado por velas)

A equipe prepara junto com a Pastoral Bíblica (onde houver) e
o Círculo Bíblico, este momento.
(Zé Vicente)

1 - Toda Palavra de vida é Palavra de Deus. Toda
ação de liberdade, é a divindade agindo entre nós,
é a divindade agindo entre nós.
Boa-Nova em nossa vida Jesus semeou o
Evangelho em nosso peito é chama de amor. (bis)
2 - Todo grito de justiça que sobe do chão. É clamor
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e profecia que Deus pronuncia para a conversão,
que Deus pronuncia para a conversão. Aleluia,
aleluia, Bendita Palavra que faz libertar! (bis)

7. Leitura do Livro dos Números (11, 25-29)
8. Salmo Responsorial (18) (CD Liturgia IX)

A Lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao
coração. (bis)
- A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a
alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria
dos humildes.
- É puro o temor do Senhor, imutável para sempre.
Os julgamentos do Senhor são corretos e justos
igualmente.
- E vosso servo, instruído por eles, se empenha em
guardá-los. Mas quem pode perceber suas faltas?
Perdoai as que não vejo!
- E preservai o vosso servo do orgulho: não domine
sobre mim! E assim puro, eu serei preservado dos
delitos mais perversos.

9. Leitura da Carta de São Tiago (5, 1-6)
10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Vossa Palavra é verdade, orienta e dá vigor; na
verdade santifica vosso povo, ó Senhor!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo São Marcos (9, 38-43.45.47-48)
12. Partilha da Palavra
Nossa resposta
13. Profissão de Fé

Presidente - Ao Pai que nos dá o dom do profetismo
e nos fortalece nesta missão, professemos a nossa
fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade

Presidente - Atentos aos apelos do Senhor e
movido pela ação do Espírito Santo, façamos
os nossos pedidos, cantando após cada prece.
Acolhei nossa prece, Senhor! Sobre nós derramai
vosso amor! (A. Cangiani)
- Senhor, concedei sabedoria a Vossa Santa Igreja
e seus pastores, para que continuem firmes na
fé e sejam sinal de Vossa generosidade, dando a
todos o Pão da Palavra e o serviço da caridade.
Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai e iluminai a cada um de
nós que vai eleger nossos representantes através
do voto, para que tenhamos consciência madura,
na fé, pelo ato cristão e cívico que vamos realizar.
Nós vos pedimos.
- Senhor, reanimai em todas as comunidades a
prática dos Círculos Bíblicos, para que por meio
das reflexões e orações busquem sempre o

entendimento da Vossa Palavra, como sustento
na caminhada. Nós vos pedimos.
- Senhor, velai por todos os secretários e secretárias
paroquiais que comemoram o seu dia, para que
sejam revigorados na missão de acolher e auxiliar
a uma melhor proximidade entre os fiéis e a
Paróquia. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todos os membros das
Paróquias Santa Teresinha do Menino Jesus, em
Aracruz, e Missionária São Francisco de Assis,
em Laranja da Terra, para que a exemplo de seus
Padroeiros sejam cada vez mais fervorosos em
sua ação evangelizadora e missionária. Nós vos
pedimos.
Presidente - Rezemos, suplicando ao Senhor que
nos ensine a ler e a amar as Sagradas Escrituras.
Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo Espírito
para que eu compreenda e acolha tua Santa
Palavra! Que eu te conheça e te faça conhecer,
te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te
louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó
Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores se
convertam, os justos perseverem na graça e todos
alcancem a vida eterna. Amém!

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário participantes do círculo bíblico entram
com os materiais do mês da Bíblia e a faixa com o Tema e o
Lema já pedidos desde o 1º domingo de setembro, apresenta-os
para a assembleia e em seguida para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Pela Sagrada Escritura, o Pai, que
está no céu, vem carinhosamente ao encontro de
seus filhos e filhas para falar e ensinar o caminho a
seguir. Os círculos bíblicos, a catequese, os grupos
de oração, a reza do terço em família, os encontros
e celebrações, são momentos que pela Palavra
de Deus somos fortalecidos na fé, na união e na
missão em nossas comunidades. Apresentemos
ao altar do Senhor nossa disposição de participar
dos círculos bíblicos, celebrações e em outros
momentos de oração e reflexão que a Igreja nos
oferece.
(Adenor Leonardo Terra)

Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo,
levai aos povos todos o amor, meu dom fecundo!
Teu Reino, ó Jesus Cristo, queremos propagar,
seguindo o teu exemplo, o mundo transformar!

16. Canto das Oferendas
(onde houver Celebração da Palavra) (Zé Vicente)

1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos,
Senhor, na tua mesa. (bis)
2 - Nesta Bíblia bem aberta encontramos a luz
certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o teu povo
na busca do mundo novo onde os pobres vão viver.

(onde houver Celebração Eucarística) (Casimiro Vidal Nogueira)

Com o pão e com o vinho nossa oferta
apresentamos, nossa vida e missão, em tua
Palavra renovamos.
1- Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso
coração pra acolhermos a tua Palavra e sentirmos
a transformação.
2- Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor,
doação, que a tua Palavra, Senhor, firme sempre
a nossa união.

17. Louvação

Presidente - Louvemos a Deus por todas as
pessoas e instituições que reconhecem e aceitam
a presença e a ação do Espírito Santo, sendo sinais
vivos desse amor no mundo.
(Pe. José de Freitas Campos)

Nós te glorificamos Senhor, nosso Deus, nosso
Pai e nosso Criador. (bis)
1 - Nós te louvamos porque repartes conosco
teus bens. Pede-nos pra repartir os nossos dons
também.
2 - Nós a Ti bendizemos, por tua santa Palavra,
ela que nos orienta pra sermos fiéis na partilha.
3 - E nós Te adoramos porque é nosso Deus, nos
convidas a construir na terra o Reino dos Céus. (bis)

Deus nos faz irmãos
18. Pai Nosso

Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus e
fortalecidos por seu divino ensinamento, ousamos
dizer: Pai Nosso...

19. Abraço da Paz

Animador(a) - O Espírito Santo de Deus que nos
conduz a paz está presente em todos os corações.
Saudemos com um abraço fraterno. Canto. (à escolha)

20. Canto de Comunhão (se houver)
(Casimiro Vidal Nogueira)

1 - Todo aquele que comer do meu corpo que é
doado, todo aquele que beber do meu sangue
derramado, e crê nas minhas palavras que são
plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem
sede em sua lida.
Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do
céu; faço-me vossa comida, eu sou mais que
leite e mel.
2 - O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes
alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto
é o sustento. Do aflito é consolo, do enfermo
é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e
proteção.
3 - Eu sou o Caminho, a Vida, a Água Viva e a
Verdade, sou a Paz e a Luz, sou a própria liberdade.
Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para
que vós habiteis na Trindade onde estou.
4 - Eu sou a Palavra Viva que sai da boca de Deus, sou
a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus.
Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou
a água, sou a fonte, fogo que não se apaga.
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21. Oração

Presidente - Ó Deus, pela força desta celebração,
ajudai-nos a viver a solidariedade de Cristo com
os pobres, para que possa ter sentido nosso amor
por Vós. Abri nosso coração para acolher sempre
os ensinamentos contidos nos textos sagrados e
vivê-los no dia a dia de nossa comunidade. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia
22. Notícias e Avisos

23. Refletindo com a assembleia (ler)
A Bíblia e o celular
Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a
nossa Bíblia do jeito que tratamos o nosso celular?
E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso
ou na bolsa? E se déssemos uma olhada nela várias
vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la
quando a esquecemos em casa, ou no escritório?
E se a usássemos para enviar mensagens aos
nossos amigos? E se a tratássemos como se não
pudéssemos viver sem ela? E se a déssemos de
presente às crianças? E se a usássemos quando
viajamos? E se lançássemos mão dela em caso
de emergência? Mais uma coisa: ao contrário do
celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela “pega” em
qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a
falta de crédito porque Jesus já pagou a conta e os
créditos não têm fim. E o melhor de tudo: não cai
a ligação e a carga da bateria é para toda a vida.
(Flavia Grégio)

(Frei Fabreti)

A Bíblia é a Palavra de Deus semeada no meio do
povo, que cresceu, cresceu e nos transformou,
ensinando-nos viver um mundo.

Gesto Concreto

- Onde for possível, sortear uma Bíblia na(s)
celebração(ões) para a assembleia.

24. Bênção

Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde.
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos
seja favorável. Amém.
- O Senhor dirija para vós o seu rosto e vos dê a
paz. Amém.
- O Senhor que ama e acolhe o seu povo desperte
em vós o dom de servir. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Tenham um coração aberto e solidário. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. José Cândido da Silva)

Eu vou pra casa eu vou, eu vou. Levo comigo a
Palavra do Senhor, Palavra viva que nos libertou,
mensagem viva que é encarnação do amor.
1 - Na nossa Igreja lá há reuniões para aprender
a Palavra do Senhor para trazê-la em nossos
corações, vivendo sempre o mandamento do amor.
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Partilha da Palavra

A liturgia deste domingo nos coloca, mais uma
vez, no contexto do ensinamento de Jesus a seus
discípulos enquanto caminhavam para Jerusalém.
E, tanto a 1ª leitura como o Evangelho, nos
recordam que Deus não é propriedade de ninguém.
Nenhuma Igreja, instituição ou hierarquia possui o
monopólio do Espírito Santo, nem pode controlá-Lo
e, muito menos acorrentá-Lo. O Espírito, porém,
está em todos aqueles que, pela prática dos valores
ensinados por Jesus, estão abertos e dispostos
a assumir o caminho que leva à verdadeira
construção do Reino de Deus, que não é comida,
nem bebida, mas é amor, paz, justiça, solidariedade
e partilha. Nossa comunidade deve ser capaz de
promover o diálogo e saber valorizar as ações boas
de outros grupos. Devemos fazer o bem, porque
somos cristãos e nossa fé em Cristo Jesus nos leva
a tal atitude, não porque ele ou ela pertencem ao
nosso grupo. Temos que aprender a reconhecer e
nos alegrar com os gestos de vida que acontecem
à nossa volta, mesmo quando esses gestos
resultam de ações de pessoas que não pertencem à
instituição Igreja. Em nossas comunidades, existem
pessoas com qualidades exemplares, capazes de
muitos gestos de doação, entrega e serviço ao
próximo. Em contrapartida, porém, vemos pessoas
que nada mais querem que proteger o “seu espaço
conquistado”. Esses fazem de tudo para as coisas
continuarem iguais, até mesmo se considerarem
necessário, afastar pessoas que poderiam qualificar
nosso agir. O verdadeiro cristão nunca será uma
pedra de tropeço, pois ele não tem inveja do bem
que outros fazem, não sentem ciúmes se Deus
atua através de outras pessoas, mas esforça-se,
a cada dia, por testemunhar os valores do Reino
e alegra-se com os sinais da presença de Deus
em tantas pessoas que lutam por construir um
mundo mais justo e fraterno. Por isso, esses “cortes
radicais” exigidos por Jesus vêm numa linguagem
que, devemos cortar o mal pela raiz. O cristão deve
jogar fora tudo o que possa causar problemas,
seja no contexto pessoal ou comunitário, numa
atitude drástica, para não ser motivo de queda
para ninguém, ou seja, ser sempre de acolhimento,
unidade e comunhão com Deus e de Vossa santa
vontade.

Leituras da Semana

2ª feira: Jó 1,6-22; Is 66,10-14c; Sl 16; Lc 9,46-50
3ª feira: Ex 23,20-23; Sl 90; Mt 18,1-5.10
4ª feira: Jó 9,1-12.14-16; Sl 87; Lc 9,57-62
5ª feira: Jó 19,21-27; Gl 6,14-18; Sl 26; Lc 10,1-12
6ª feira: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; Sl 138; Lc 10,13-16
Sábado: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118; Lc 10,17-24
Domingo: Gn 2,18-24; Sl 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16
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