O Dia do Senhor
Ano B - XXVIII - Nº 1721 - 30º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 28/10/2018
ANO NACIONAL DO LAICATO

SER DISCÍPULO DE JESUS É ADERIR À SUA PESSOA
E ACOLHER OS SEUS VALORES
Dia Nacional da Juventude

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
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.

Deus nos reúne
Preparar um painel com o tema do Dia Nacional da Juventude:
“Juventude construindo uma cultura de paz”. E o lema: “Disse
estas coisas para que em mim vocês tenham paz, neste mundo
vocês terão aflições, contudo tenham coragem, Eu venci o
mundo” (Jo 16,33) que deverão ficar em lugar de destaque. A
equipe de acolhida, juntamente com as outras pastorais acolhe
os adolescentes e jovens na porta da Igreja com cantos de
boas-vindas e entregando lenços brancos. Preparar também a
recordação da vida e para iniciar a celebração, entoar o refrão.
(Frei Luiz Turra)

Presidente - Como Bartimeu, o cego, nós somos
convidados a acolher a proposta que Jesus nos
veio trazer: segui-Lo no caminho do amor e do
dom da vida. Atentos aos seus ensinamentos,
iniciemos com o sinal de nossa fé. Em nome do
Pai...
Presidente - O Senhor, que encaminha os nossos
corações para o amor de Deus e a constância de
Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Eu sei, eu sei, eu sei, em quem acreditei. (5x)

1. Acolhida

Animador(a) - Amados irmãos e irmãs em
Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos! Neste
último domingo do mês dedicado às Missões,
comemoramos o Dia Nacional da Juventude com o
lema “Disse estas coisas para que em mim vocês
tenham paz, neste mundo vocês terão aflições,
contudo tenham coragem, Eu venci o mundo” (Jo
16,33). O tema e lema estão em consonância com
os da Campanha da Fraternidade 2018. Trazemos
presente os fatos que marcaram a semana que
passou (recordação da vida). Rezemos pelos bispos
que se dedicaram a XV Assembleia Geral Ordinária
do Sínodo, dedicada aos jovens, particularmente
à relação entre jovens, fé e vocação. Cantemos.
Procissão de entrada como de costume.
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Presidente - Para caminhar com os jovens,
precisamos estar abertos à conversão, à
mudança de vida; sair da mesmice, viver uma
conversão pastoral e reconhecer o protagonismo
juvenil. Reconheçamo-nos necessitados da
misericórdia do Pai e peçamos perdão (silêncio).
Cantando.
(Paulo Sérgio Soares)

Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!

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

4. Hino do Glória

Presidente - As juventudes são chamadas a
mostrar e viver um caminho de comunhão,
respeito e diálogo, atendendo ao “ide” de Jesus:
“Ide e pregai o evangelho a toda criatura” (Mc
16,15) e do papa, que disse na Jornada Mundial da
Juventude do Rio de Janeiro: “Ide sem medo, para
servir”. Glorifiquemos a Deus pelos jovens que se
colocam a serviço do Reino.
(Fábio Roniel)

Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos
Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos,
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos
glorificamos, nós vos damos graças por vossa
imensa glória. 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! 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 - Deus Todo-Poderoso, aumentai em
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos o que
nos ordenais para conseguirmos o que prometeis.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

6. Entrada do Livro da Palavra
Preparar uma entrada solene do Livro da Palavra, que deverá
estar ladeado por velas acesas e por jovens da comunidade.
(Zé Martins)

Ouve, meu povo, o Senhor quer te falar, fala,
Senhor, teu povo quer te escutar. (bis)
1 - Tua Palavra é força em nosso caminhar, é luz
guiando para nos fazer chegar, é Boa-Nova que nos
faz acreditar na vida plena que vai se concretizar.
2 - Tua Palavra é que faz brotar a vida, não volta a
Ti se não tiver fecundado, coração duro como terra
ressequida, será de novo como chão fertilizado.

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias
(31, 7-9)
8. Salmo Responsorial (125)
(CD Cantando os Salmos - Ano B)

Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de
alegria! (bis)
- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos,
parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa
boca, nossos lábios, de canções.
- Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com
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eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o
Senhor, exultemos de alegria!
- Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes
no deserto. Os que lançam as sementes entre
lágrimas, ceifarão com alegria.
- Chorando de tristeza sairão, espalhando
suas sementes; cantando de alegria voltarão,
carregando os seus feixes!

9. Leitura da Carta aos Hebreus (5, 1-6)
10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI TC)

Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
1 - Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a
morte;/ fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida
imperecíveis.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Marcos (10, 46-52)
12. Partilha da Palavra
(Dom Paulo Bosi Dal’Bó)

1 - Sentado à beira do caminho, à margem da
sociedade, pedindo ajuda e consolo, amor que
fosse de verdade. Não desistiu e foi à luta, gritou o
nome de Jesus. Faz o mesmo, meu irmão, encontra
também esta luz.
Coragem, levanta-te Jesus te chama à Palavra
escutar. Coragem, levanta-te, Jesus te envia ao
mundo anunciar.
2 - Mestre, quero ver de novo, disse o jovem
Bartimeu, por sua fé está curado, vá em paz, Jesus
lhe respondeu. Seguiu Jesus pelo caminho, sem
jamais desanimar. Hoje tu és convidado, o mesmo
Reino anunciar.
3 - Jesus não abre só os olhos, mas também o
coração, faz do jovem um discípulo, dá coragem
e proteção. Proclama vida e liberdade, ao povo
que sofrendo clama. Sê firme e tem coragem,
levanta-te, Jesus te chama.

Nossa resposta

13. Profissão de Fé

Presidente - Com confiança, renovemos nossa fé
no Deus Uno e Trino que nos liberta do medo e
nos traz à vida. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade

Presidente - Como o cego do Evangelho, peçamos
a Jesus que nos dê ou nos faça reencontrar a luz da
fé, e supliquemos: Senhor, atendei a nossa prece.
- Senhor, iluminai a vossa Igreja para que viva
em profundidade a Vossa Palavra e se torne o
sustentáculo da fé de seus filhos e filhas. Nós vos
pedimos.
- Senhor, firmai na fé e coragem todos os bispos
que refletem sobre a juventude para que as
decisões tomadas em favor dos jovens, possam
ser um tempo de graça na construção do Vosso
Reino. Nós vos pedimos.

- Senhor, abençoai todos os jovens para que
não desanimem nas dificuldades e sejam fiéis
anunciadores da Boa-Nova de Jesus, participando
com coragem na transformação da sociedade. Nós
vos pedimos.
Presidente - Rezemos juntos, a Oração Missionária.
Pai de infinita bondade, que enviaste Jesus
Cristo para servir, ilumina, com o teu Espírito, a
Igreja discípula missionária para testemunhar o
Evangelho a partir das periferias e, com a proteção
de Maria servidora, manifestar o teu Reino em
todo o mundo. Amém.

15. Apresentação dos Dons

(Este momento é próprio para a Celebração da Palavra)
Um(a) jovem durante o comentário se coloca diante do altar e
após a conclusão, com os braços estendidos para a assembleia,
proclama ou canta: “Coragem, levanta-te, Jesus te chama à
Palavra escutar. Coragem, levanta-te, Jesus te envia ao mundo
anunciar”. (D. Paulo Bosi Dal’Bó) Em seguida, vários jovens vem
ao seu encontro, e de mãos estendidas para o altar, cantam o
refrão abaixo..

Animador(a) - A juventude é janela do futuro,
enxerga mais longe, antecipa mudanças. Esse
sínodo é uma oportunidade para escutar,
aprender e crescer com a juventude, pois, como
diz São Bento: “Muitas vezes é exatamente
aos mais jovens que o Senhor revela a melhor
solução” (Regra de São Bento, 3,3). Apresentemos ao
altar do Senhor a força evangelizadora dos jovens
e a disposição para as iniciativas missionárias e
serviços voluntários.
(Luiz Carlos Susin)

Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir! Se
queres que eu te siga, respondo: eis-me aqui!

16. Canto das Oferendas

(onde houver Celebração da Palavra) (José Acácio Santana)

1 - As sementes que me deste e que não eram pra
guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer
frutificar.
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero
pôr. (bis)
2 - Pelos campos deste mundo quero sempre
semear, os talentos que me deste para eu mesmo
cultivar.
3 - Quanto mais eu for plantando mais terei para
colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei
a oferecer.
(onde houver Celebração Eucarística) (D. Pedro Brito Guimarães)

1 - Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou
em nosso peito a semente do amor. E, por isso,
aqui somos seus convivas, e formamos hóstias
vivas, nesta casa do Senhor.
Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão!
Quero ver a mesa cheia dos sinais da salvação.
Vamos preparar a ceia vamos repartir o vinho
quero ver a casa cheia de ternura e de carinho.

2 - Nosso Deus fez de nós uma família, numa Igreja
que partilha, e se oferta em oblação, para que
ofertemos pão e vinho, que dão força no caminho,
e nos levam à doação.
3 - Nosso Deus sabe ouvir nosso clamor, e, com
todo sofredor, faz a nova aliança. Também nós, o
que temos partilhamos, o que somos ofertamos,
pra gerar mais esperança.

17. Louvação

Presidente - Aprender a amar a Deus, buscar em
tudo e cumprir a sua vontade é o segredo de uma
vida cristã autêntica. Elevemos nossos louvores a
Deus Pai, unidos a todos que reconhecem Jesus
como luz verdadeira.
(Pe. Zezinho)

Em todo o universo: glória a Deus e no planeta
terra: glória a Deus. Paz na ONU e no meu país e
que a humanidade seja mais feliz.
Nós te adoramos e louvamos e te agradecemos
e te suplicamos teu imenso amor de Pai vai nos
ensinar a cultivar a paz. Tu que és o Filho de Deus
vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó
Jesus, tira-nos da treva com a tua luz. Tu que vens
do Pai e vens do Filho, tu que nos conduzes com
ternura, brilhe em nós o teu amor, és o santo
Espírito consolador.

Deus nos faz irmãos

18. Pai Nosso

Presidente - O Senhor nos comunicou seu Espírito.
Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas,
digamos juntos: Pai Nosso...

19. Abraço da Paz

Animador(a) - Na alegria de comemorarmos hoje,
o Dia Nacional da Juventude, saudemo-nos com
um abraço fraterno.
Acenar os lenços, enquanto se canta.
(D. Paulo Bosi Dal’Bó)

1 - O Espírito de Deus, vida nova que se faz, no
coração da juventude, em missão de amor e paz.
Vamos ter nosso direito, unir forças pra vencer a
exclusão e preconceitos, fazendo a paz florescer.
Paz, dom de Deus, direito da juventude. (bis)
2 - A droga não traz vida, traz sofrimento e dor.
Nossa Pátria está ferida, falta paz, justiça e amor.
É preciso transformar esta situação, juventude é
ser presença de Deus Pai em cada irmão.

20. Canto de Comunhão (se houver)
(Pe. Pedro Brito Guimarães)

É comunhão, é comunhão, em Jesus Cristo por
inteiro neste pão, é comunhão, é comunhão, com
sua Igreja missionária em ação.
1 - É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro,
que dia a dia vem em nossa direção. Com Ele
vamos revelar ao mundo inteiro, os horizontes
da evangelização.
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2 - É comunhão com o projeto de Jesus, a BoaNova que Ele veio revelar, que por amor aceitou
morrer na cruz, para o seu povo oprimido resgatar.
3 - É comunhão com o Espírito de amor,
protagonista da evangelização. Ele revela os
segredos do Senhor, e guia a Igreja nos caminhos
da missão.
4 - É comunhão com a Igreja missionária, que nos
acolhe, nos convoca, nos envia, como Maria segue
sempre solidária, alimentada pela santa Eucaristia.
5 - É comunhão com a história do meu povo, que
sofre, chora e não cansa de esperar. Da velha
terra vai nascer um mundo novo, nesta esperança
vamos juntos comungar.

21. Oração

Presidente - Ó Deus, Jesus abriu os olhos ao cego
para que o seguisse no caminho. Iluminai os olhos
do nosso coração, para que sigamos o vosso filho
como verdadeiros discípulos, em toda a nossa
vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

22. Notícias e Avisos
23. Refletindo o Sínodo da Juventude
(ler para assembleia)

O Sínodo das Juventudes é uma oportunidade para
ouvir as juventudes – não um ouvir paternalista,
como é praxe no meio eclesial, mas como quem
está disposto a dialogar sobre a fé e a vida
daqueles que são ou podem vir a ser seguidores e
seguidoras de Jesus, empenhados em comunicar
ao mundo a alegria. Defender os/as jovens, para
além de um ideia romanceada e da sua reunião em
eventos de massa, é um dever urgente de quem
está conectado ao coração de Jesus, pois “todas as
vezes que fizestes a um destes menores, que são
meus irmãos, foi a mim que o fizestes” (Mt 25,40).
(Revista Vida Pastoral – julho/agosto 2018)

24. Bênção

Presidente - O Deus da vida vos dê a graça de
viverdes em fraterna comunhão e fervorosos no
serviço de sua comunidade, agora e para sempre.
Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- “Levanta, Jesus te chama a evangelizar”. Ide em
paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Zé Vicente e Pe. Gustavo Covarrubias )

1 - Do Reino da Justiça, alegres mensageiros,
profetas, companheiros, vivendo pela paz. Em
Cristo batizados, ao mundo enviados, nós somos
missionários do amor que Deus nos traz!
Juventude Missionária, inquieta e Solidária! (2x)
2 - Um mundo nós sonhamos, sem muros, sem
fronteiras, sem ódios, sem barreiras, sem preconceito
e dor. A terra-mãe cuidada, a vida respeitada,
culturas dialogando e revelando o seu valor!
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3 - Na Rede da Irmandade, na juventude em festa,
de Deus se manifesta a graça, a compaixão! Unidos
com Maria, fiéis a cada dia, alegres celebremos
nossa vida em missão!

Preparando a Partilha da Palavra

Em seus inícios o cristianismo era conhecido como
“o Caminho” (At 18, 25-26). Mais do que entrar numa
nova religião, “tornar-se cristão” era encontrar o
caminho acertado da vida, seguindo as pegadas
de Jesus. Ser cristão significa para eles “seguir”
a Cristo. Isto é fundamental, o decisivo. Hoje as
coisas mudaram. O cristianismo conheceu, durante
estes vinte séculos, um desenvolvimento doutrinal
muito importante e produziu uma liturgia e um
culto muito elaborados. Já faz muito tempo que o
cristianismo é considerado uma religião. Por isso,
não é estranho encontrar-se com pessoas que se
sentem cristãs simplesmente porque são batizadas
e cumprem seus deveres religiosos, embora nunca
tenham concebido a vida como um seguimento de
Jesus Cristo. Este fato, hoje bastante generalizado,
teria sido inimaginável nos primeiros tempos do
cristianismo. Esquecemos que ser cristãos é “seguir”
a Jesus Cristo: mover-nos, dar passos, caminhar,
construir nossa vida seguindo suas pegadas.
Nosso cristianismo fica às vezes numa fé teórica
e inoperante ou numa prática religiosa rotineira.
Não transforma nossa vida sem seguimento de
Jesus. Depois de vinte séculos, a maior contradição
dos cristãos é pretender sê-lo sem seguir Jesus.
Aceita-se a religião cristã (como se poderia aceitar
outra), porque dá segurança e tranquilidade diante
do “desconhecido”, mas não se entra na dinâmica
do seguimento fiel de Cristo. Estamos cegos e não
vemos onde está o essencial da fé cristã. O episódio
da cura do cego de Jericó é um convite a sair de
nossa cegueira. No início do relato, Bartimeu “está
sentado à beira do caminho”. É um homem cego e
desorientado, fora do caminho, sem capacidade de
seguir a Jesus. Curado de sua cegueira por Jesus o
cego não só recupera a luz, mas se converte num
verdadeiro “seguidor” de seu Mestre, por que,
desde aquele dia, “o seguia pelo caminho”. É esta
a cura de que precisamos.
(O Caminho aberto por Jesus - José Antonio Pagola)

Leituras da Semana

2ª feira: Ef 4,32-5,8; Sl 1; Lc 13,10-17
3ª feira: Ef 5,21-33; Sl 127; Lc 13,18-21
4ª feira: Ef 6,1-9, Sl 144; Lc 13,22-30
5ª feira: Ef 6,10-20; Sl 143, Lc 13,31-35
6ª feira: Is 25,6a.7-9; Sl 24; Rm 8,14-23; Mt 25,31-46
Sábado: Fl 1,18b-26; Sl 41; Lc 14,1.7-11
Domingo: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23; 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a
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