O Dia do Senhor
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ANO NACIONAL DO LAICATO

SEGUIR JESUS É PRATICAR OS SEUS ENSINAMENTOS
que busca o amor vivenciar todo dia que vai levar
salvação esta é a nossa missão.
2- Nós que fazemos parte desta Igreja que
missionária é por natureza te damos graças por
teu esplendor seremos eco do teu grande amor.
3- Todos os povos serão teus discípulos e batizados
com teu Santo Espírito temos certeza de tua
companhia nos dando força hoje e todo dia.
Presidente - A Liturgia deste domingo nos
apresenta as exigências do Reino de Deus e do
seguimento de Cristo que consiste na busca da
Sabedoria Divina. Neste compromisso, façamos
o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...

Deus nos reúne
Preparar um painel na entrada do Templo com o tema do mês
missionário: “Enviados para testemunhar o Evangelho da
paz” e o lema: “ Vós sois todos irmãos” ( Mt 23, 8) ou o cartaz
(onde houver). Preparar a recordação da vida e para iniciar a
celebração, cantar de forma orante o refrão.
(Taizé)

Confiemo-nos ao Senhor, Ele é justo e tão
bondoso. Confiemo-nos ao Senhor, aleluia!

1. Acolhida

Animador(a) - Amados irmãos e irmãs, nós os
acolhemos com alegria para celebrarmos a nossa
vida e a nossa fé no Cristo Ressuscitado que nos
convida a refletir sobre os verdadeiros valores que
devem orientar a nossa vida. Como filhos amados
do Pai, façamos memória dos acontecimentos que
marcaram a semana que passou. (recordação da vida)
Neste domingo, trazemos presente a vida de todos
os professores e a Paróquia Santa Teresa em Santa
Teresa, que celebra a festa de sua padroeira nesta
semana. Na alegria deste encontro, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

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
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o
nosso coração ao arrependimento e peçamos
perdão por nossas faltas e omissões. (silêncio)
Confiantes, supliquemos.
(D. Pedro Brito Guimarães)

1 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo irmão
que não amei, pelo mal que lhe causei, piedade! (bis)
2 - Ó Cristo, tende piedade de nós! (bis) Pelo bem
que eu não fiz, pela paz que eu não quis, piedade!
(bis)
3 - Senhor, tende piedade de nós! (bis) Pelo amor
que sufoquei, pela vida que matei, piedade! (bis)
Presidente - Deus de amor, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

2. Canto Inicial (Marcos da Matta - Cristiane da Matta)

1- A tua Igreja vem feliz e unida agradecer a ti, ó
Deus da Vida com grande júbilo, rezar, louvar e a
Boa-nova ao mundo anunciar.
É tua Igreja, Senhor que canta com alegria esta
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Presidente - Glorifiquemos a Deus que nos
concede a Vossa Sabedoria e nos orienta sobre os
valores que devem nortear a nossa vida, cantando
o Hino do Glória.
(CNBB - Renato Bevilacqua)

Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos seus! (bis)

1 - Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que
foram libertados! Deus e Pai, nós vos louvamos,
adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso
nome, vossos dons agradecemos!
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai! Vós que estais junto do Pai como nosso
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor.
3 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,
com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

5. Oração

Presidente - Ó Deus de amor, vosso Reino vale
mais que todos os bens da terra. Dai-nos a graça
de seguir o vosso Filho, despojando-nos de nossos
bens em favor dos pobres, para podermos entrar
em vosso Reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Frei Luiz Turra)

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. (bis)

6. Leitura do Livro da Sabedoria (7, 7-11)
7. Salmo Responsorial (89)
(CD Cantando os Salmos)

Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e
exultaremos de alegria! (bis)
- Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao
nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até
quando tardareis? Tende piedade e compaixão
de vossos servos!
- Saciai-nos de manhã com vosso amor, e
exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-nos
pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos
na desgraça!
- Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a
seus filhos revelai a vossa glória! Que a bondade
do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e
nos conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso
trabalho.

8. Leitura da Carta aos Hebreus (4, 12-13)
9. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Felizes os pobres em espírito,/ porque deles é o
Reino dos céus.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Marcos (10, 17-30)
11. Partilha da Palavra

12. Profissão de Fé

Presidente - No Deus Uno e Trino que nos concede
a verdadeira sabedoria, professemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai...

13. Preces da Comunidade

Presidente - Confiantes, elevemos a Deus os
pedidos de nossa comunidade, cantando após
cada prece: Ó Senhor, Senhor neste dia, escutai
nossa prece. (D.R.)
- Senhor, fortalecei vossa Igreja, o Papa Francisco,
os bispos, os padres, diáconos, religiosos(as),
seminaristas, leigos(as) para que continuem
testemunhando o vosso amor misericordioso e
a alegria do Evangelho, além de suas fronteiras.
Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a Paróquia Santa Teresa e
todas as comunidades que celebram a festa de
sua padroeira, para que este momento festivo
fortaleça a fé e a união de seus membros. Nós
vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os professores no
exercício de sua profissão, para que abracem
a missão educacional acolhendo e ensinando
com dedicação e amor, principalmente aqueles
que necessitam de cuidados especiais. Nós vos
pedimos.
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos
vivenciar os ensinamentos do Vosso Filho Jesus,
transformando-os em gestos de solidariedade e
partilha em nosso meio. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a Oração Missionária.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos
e bendizemos pela vossa comunhão, princípio e
fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho,
testemunhar com esperança, um mundo de justiça
e diálogo, de honestidade e verdade, sem ódio e
sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos
e irmãs, seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino
definitivo. Amém.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário 03 pessoas entram com uma bonita
vela acesa, uma faixa ou um cartaz escrito bem legível:
“VOIS SOIS TODOS IRMÃOS” e um pão grande. Apresenta-os
para a assembleia, depois viram-se para o Altar, enquanto
se canta.

Animador(a) - O convite e o apelo de Jesus são
para nós hoje: desapegar-se dos bens materiais
e a solidariedade com os mais necessitados. Pelo
Batismo, somos chamados e enviados a sermos
discípulos missionários de Jesus. Apresentemos
ao Altar do Senhor, nossas vidas, na disposição em
vivenciarmos o amor, a partilha, lutar pela dignidade
humana e transformar a realidade em que vivemos.
(José Acácio Santana)

1 - Participar é criar comunhão, fermento no pão,
saber repartir. Comprometer-se com a vida do
irmão viver a missão de se dar e servir.

Nossa resposta
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Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta
na mesa do amor. (bis)

15. Canto das Oferendas

(onde houver Celebração da Palavra) (Frei Fabreti)

1 - A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu
Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver,
meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar! E a tua
bondade infinita me perdoar! Vou ser o teu
seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir
o calor de tuas mãos.
2 - A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. Ao
pobres e ao sofredor, vou servir e esperar. Em Ti,
Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a nova
canção de esperança e de paz.
(onde houver Celebração Eucarística)
(Pe. Fábio de Melo - Rogerinha Moreira)

Estendo minhas mãos agora, na Tua direção,
Senhor. Em Tuas mãos agora entrego a minha
oferta e junto deste pão e vinho, Senhor está meu
coração, minha vida venho Te entregar. Aceita a
nossa humanidade, que sofre a dor da solidão
e o grito deste nosso povo que clama justiça,
transforma o nosso egoísmo em grandes gestos
de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
Recebe, Senhor, tudo que há em meu coração,
a minha alegria, a minha dor, minha canção!
Recebe, Senhor, em Teu santo altar a oferta do
meu coração! Recebe, Senhor, a humanidade
em seu sofrer, a dor de quem sofre por não ter
o que comer! Recebe, Senhor, em Teu santo altar
e dá-nos sempre a Tua paz!
Aceita a nossa humanidade, que sofre a dor da
solidão e o grito deste nosso povo que clama
justiça, transforma o meu egoísmo em grandes
gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!

16. Louvação

Presidente - Louvemos a Deus pela vida de todas
as pessoas, grupos, movimentos e instituições que
vivem o desapego e partilham seus dons e seus
bens em favor dos irmãos e irmãs necessitados.
(Celina Borges - Leandro Souza)

Posso dizer com certeza, sem medo de errar, que
Tua casa, Senhor é melhor pra mim que qualquer
lugar. Só em comunhão Contigo, eu encontro a
minha paz, quero te levar comigo, a qualquer
lugar, pode me enviar.
Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que
uma vida inteira longe do Teu amor. Minha vida
em Tua presença, Senhor, tem sentindo e alegria
plena, vivo pra Teu louvor.
Sinto Tua mão comigo, fazendo carinho no meu
coração. Hoje tenho verdadeira paz, como sou
feliz, Te amando mais e mais.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - E agora, obedientes à vontade de
nosso Senhor Jesus Cristo, rezemos a oração do
compromisso fraterno. Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - O Reino de Deus é o modo de
viver que Jesus veio instaurar, o reino de amor,
de justiça e de paz, onde é feita a vontade de
nosso Pai Celeste. Saudemo-nos com um gesto
fraterno.
(Pe. Zezinho)

1 - Haja um grito contra a guerra e outro grito pela
paz. Mais um grito pela terra, violência, nunca
mais. Pouca gente e muito ódio, conseguiram
abafar o clamor da maioria, que acredita no
amanhã.
Eu sou da paz, eu quero paz, eu tenho paz, eu
sonho com a paz. Sei que apesar de tanto ódio a
florescer: o amor há de vencer. (bis)
2 - Haja paz entre os vizinhos, nas famílias reine
a paz. Nas cidades e os campos, nas igrejas,
muito mais. Haja paz na sociedade, que saibamos
nos querer como irmãos e como amigos, que
conseguem conviver.

19. Canto de Comunhão (se houver)
(Pe. José Freitas Campos)

1 - Todos convidados, cheguem ao banquete
do Senhor. Festa preparada, bem participada,
venham partilhar do pão do amor.
Cristo pão dos pobres, juntos nesta mesa, pois a
Eucaristia faz a Igreja. (bis)
2 - Vejam quanta fome, muitos lares sem ternura
e pão. Dor e violência, quanta resistência, vamos
acolher a cada irmão.
3 - Vamos gente unida, resgatar a paz nesta cidade.
Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, espalhar
justiça e caridade.
4 - Jovens e famílias, vida nova venham assumir.
Evangelizando, Cristo anunciando, para o mundo
novo construir.
5 - Páscoa celebrada, nosso testemunho é
conversão. Corpo ofertado, sangue derramado,
vou ser solidário na missão.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, alimentados por Vossa
Palavra (e pela Comunhão), queremos seguir
fielmente os Vossos ensinamentos em busca da
verdadeira sabedoria que salva, liberta e conduz
à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Gesto Concreto (ler para a assembleia)

Animador(a) - No próximo domingo, Dia Mundial
das Missões, como Igreja Missionária, sejamos
generosos e solidários com nossa contribuição
para as missões em todo o mundo.
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22. Notícias e Avisos

- De 19 a 21 de outubro acontecerá o JDJ (Jornada
Diocesana da Juventude) da Diocese de Colatina
em São Domingos do Norte.
- A coleta do próximo domingo será destinada as
missões. Sejamos generosos.

23. Refletindo o Sínodo da Juventude
(ler para a assembleia)

De 3 a 28 de outubro de 2018, está acontecendo
em Roma, o XV Sínodo Ordinário dos Bispos,
convocado pelo papa Francisco, com o tema:
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”.
O sínodo é oportunidade para ver e conhecer a
realidade juvenil, ouvir seus clamores, sugestões e
esperanças e, em conversão pastoral, oportunizar
à juventude o “sair”, o “em saída”, para que seja sal
e luz. É imprescindível conhecer a realidade juvenil
para podermos encontrar respostas adequadas no
serviço à juventude. Assim diz o papa Francisco:
“Também a Igreja deseja colocar-se na escuta da
voz, da vossa sensibilidade, da vossa fé; até mesmo
das vossas dúvidas e das vossas críticas [...]”.
(Revista Vida Pastoral - julho/agosto de 2018)

24. Bênção

Presidente - O Deus de amor vos abençoe na
sua bondade e infunda em vós a sabedoria da
salvação. Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém.
- Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre
o caminho da caridade e da paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Praticai a solidariedade e a partilha. Ide em paz
e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto final (Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti)

Feliz de quem caminha, tendo Deus no coração,
quem faz da sua vida, uma eterna procissão. (bis)
1 - Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o
Reino, como vocação, escolhi o mundo, como
moradia, escolhi o pobre como meu irmão.
2 - Quero ver o mundo, com o teu olhar, e a
dor da vida, com teu coração. Vou levar ajuda
a quem precisar, vou cantar a vida como uma
canção.
3 - Quero descobrir minha vocação: leiga,
religiosa ou sacerdotal. Quero ver meu povo
todo em missão, numa Igreja toda ministerial.

Preparando a Partilha da Palavra

A Liturgia de hoje reflete sobre os verdadeiros
valores que devem orientar a nossa vida e
a lógica da sabedoria Divina, que conduz
as pessoas ao discernimento e opção pela
busca do amor, da partilha, da justiça e da
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paz. Sábio é aquele que se coloca nas mãos
de Deus, escuta a Sua Palavra, aceita seus
desafios e segue os caminhos indicados por
Ele. A Palavra Divina transmitida aos homens
é viva, atuante e eficaz. Ajuda a discernir o
bem e o mal e indica o caminho certo para
chegar à vida plena e definitiva. É preciso ouviLa, acolhê-La no nosso coração e deixar que
ela nos transforme e se expresse em gestos
concretos de vida nova. Sem o nosso “sim” a
Palavra de Deus não encontra lugar no nosso
coração e na nossa vida. No Evangelho, Jesus
alerta seus discípulos sobre a incompatibilidade
entre o Reino e o apego às riquezas. Colocar
a confiança e a esperança nos bens materiais
envenena o coração do ser humano, torna-o
orgulhoso, autossuficiente e o afasta da
presença de Deus e das Suas propostas. O
“Caminho do Reino” é de despojamento de si
próprio e deve ser percorrido no dom da vida,
na partilha aos irmãos e na entrega por amor.
Assim, o seguir Jesus está ligado à atitude do
sábio que prefere a Sabedoria de Deus, antes
de toda riqueza. Na dimensão da partilha vêse a certeza de que o desapego em nome do
seguimento de Jesus, não é em vão e que a
partilha garante “um tesouro no céu”. A vida
eterna é dom gratuito de Deus, fruto da sua
bondade, da sua misericórdia e do seu amor:
no entanto, é um dom que o ser humano deve
aceitar, acolher e comprometer-se, pois a
vida eterna é uma realidade que deve marcar
cada passo da nossa existência terrena e que
atingirá a plenitude no Céu. Quem vive de
acordo com os mandamentos e segue Jesus,
responde positivamente à oferta de vida eterna
que o Pai lhe oferece. Cabe a nós, cristãos,
reassumirmos com coragem, a prioridade do
Reino e testemunhar a Sabedoria da Palavra de
Deus que é viva e eficaz. Qual é o lugar e o papel
que a Palavra de Deus assume na minha vida e
na vida da minha comunidade? Sou capaz de
confrontar a minha vida com os ensinamentos
de Jesus e as suas exigências?

Leituras da Semana

2ª feira: Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Rm 8,22-27; Sl 112;
Lc 11,29-32
3ª feira: Gl 5,1-6; Sl 118; Lc 11,37-41
4ª feira: Gl 5,18-25; Fl 3,17-4,1; Sl 1; Lc 11,42-46
5ª feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9
6ª feira: Ef 1,11-14; Sl 32; Lc 12,1-7
Sábado: Ef 1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12
Domingo: Is 53,10-11; Sl 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45
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