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Nº 2759 – ANO B – VERDE
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 3/10/2021

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, a Palavra de Deus
nos pede para estarmos atentos aos pequeninos que se aproximam, porque o Reino de
Deus é daqueles que se lhes assemelham.
Neste Mês das Missões, rezemos pelos
missionários e missionárias e renovemos
o compromisso de trabalhar por uma Igreja
cada vez mais próxima dos pequeninos e
excluídos. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 1(CD11),
11(CD4)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o
amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 167(CD3), 195
Dir.: Para bem celebrarmos a Palavra de
Deus somos convidados a experimentar a
misericórdia do Pai e, como uma criança,
receber o seu abraço. (silêncio). Cantemos
pedindo perdão.

CAMINHADA_1_OUTUBRO.indd 1

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna.
TODOS: Amém.
6. GLÓRIA: 208(CD23), 210(CD23)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, criastes o homem e a mulher para que sejam uma
só vida no amor. Fazei que os esposos
cristãos sejam para o mundo um sinal
de amor de Cristo, que dá a sua vida por
todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Gn 2,18-24
9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 127 (128)
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida!
Feliz és tu se temes o Senhor
e trilhas seus caminhos!
Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!
A tua esposa é uma videira bem fecunda
no coração da tua casa;
os teus filhos são rebentos de oliveira
ao redor de tua mesa.
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O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida!

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO

Será assim abençoado todo homem
que teme o Senhor.
O Senhor te abençoe de Sião,
cada dia de tua vida,

Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
comunhão de amor, compaixão e
missão. Nós te suplicamos: Derrama a luz da tua esperança sobre a
humanidade que padece a solidão,
a pobreza, a injustiça, agravadas
pela pandemia.
Concede-nos a coragem para testemunhar, com ousadia profética 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 esperança.
Amém.

para que vejas prosperar Jerusalém,
e os filhos dos teus filhos.
Ó Senhor, que venha a paz a Israel,
que venha a paz ao vosso povo!
10. SEGUNDA LEITURA: Hb 2,9-11
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Se amarmos uns aos outros, Deus em
nós há de estar; e o seu amor em nós se
aperfeiçoará.
12. EVANGELHO: Mc 10,2-16
13. PARTILHA DA PALAVRA

Dir.: Ouvi, Senhor, os nossos pedidos e
se for de vossa vontade aproximai-nos
do Vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

14. PROFISSÃO DE FÉ
15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Deus Pai enviou seu Filho Jesus para
a salvação de todos. Hoje, nós também
somos enviados até os confins da terra.
Como discípulos missionários apresentemos nossas preces, dizendo.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Dai-nos Senhor um coração de criança.
16. PARTILHA DOS DONS: 406(CD4),
407(CD14)

– Deus de bondade, fortalecei com a vossa
graça o Papa Francisco, os bispos, padres,
diáconos, religiosos e religiosas. Que vivam com fidelidade a missão de tornar
Jesus conhecido e amado em todas as
realidades. Nós vos pedimos.

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa colaboração para atender as necessidades da comunidade em sinal de nossa
solidariedade fraterna.

– Senhor da Messe, suscitai vocações
missionárias empenhadas no cuidado dos
que sofrem, dos doentes, excluídos e
abandonados, nos vos pedimos.

RITO DA COMUNHÃO
17. PAI-NOSSO

– Pai de amor, abençoai as crianças para
que sejam sinais da vossa presença em
meio à comunidade. E que lhes sejam
assegurados e respeitados seus direitos
e nunca lhes faltem proteção e cuidados.
Nós vos pedimos.

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e
iluminados pelo seu divino ensinamento
ousamos dizer: Pai Nosso...
18. SAUDAÇÃO DA PAZ
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(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo Dom Dario
Campos para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela
onde a Reserva Eucarística está cuidadosamente depositada no sacrário. Abre a
porta do sacrário, faz uma genuflexão como
sinal de adoração. Com reverência pega
a âmbula que contém a Sagrada Reserva
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte
para a distribuição da Sagrada Comunhão
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a
Sagrada Reserva até o sacrário.)

TODOS: Amém!
Dir.: Oriente para ele os nossos passos e
nos mostre o caminho da caridade e da paz.
TODOS: Amém!
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai e o Filho e o Espírito Santo.
TODOS: Amém!
Dir.: Glorifiquemos o Senhor com nossa vida. Vamos em paz, e o Senhor nos
acompanhe.

19. COMUNHÃO: 557, 530(CD14)

TODOS: Graças a Deus!

20. RITO DE LOUVOR: 839(CD24), 842

24. CANTO DE ENVIO: 686, 647(CD26)

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
21. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso,
o Pão da Palavra nos alegrou e nos tornou mais próximos de vós e dos irmãos.
Transformai-nos no Cristo, e seremos
mais vossos filhos e filhas, mais cristãos.

w Acolher e saudar fraternalmente
cada pessoa que chega, animada pela fé, para celebrar, de
modo especial, as famílias, os
casais e as crianças.
w Nas intenções lembrar os missionários e missionárias que
deixam tudo para anunciar a
Palavra de Deus.
w Valorizar a estante da Palavra
com as cores dos continentes.
w Preparar muito bem a Liturgia da
Palavra, que, em sua estrutura
dialogal – Palavra de Deus dirigida à comunidade e resposta da
comunidade por meio do salmo,
da Aclamação ao Evangelho, das
preces e do Creio – quer exprimir
não só a relação de Aliança entre
Deus e seu povo, como também
o simbolismo bíblico da união
entre o homem e a mulher.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe na
sua bondade e infunda em nós a sabedoria
da salvação.
TODOS: Amém!
Dir.: Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas
boas obras.
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Campanha Missionária 2021
Fonte: http://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2021/

Tema: Jesus Cristo é missão
Lema: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)
As Pontifícias Obras Missionárias (POM)
têm a responsabilidade de organizar a Campanha
Missionária, realizada sempre no mês de outubro
desde 1972. Colaboram nesta ação a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio
da Comissão Episcopal para a Ação Missionária
e Cooperação Intereclesial, e outros organismos
que compõem o Conselho Missionário Nacional
(COMINA).
“Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido
para o mês missionário, cuja inspiração bíblica é
“Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e
ouvimos” (At 4,20). O novo contexto da pandemia
que se estende de forma prolongada, evidenciou
e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as
injustiças de que tantos já padeciam. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa
fragilidade humana.
Motivados pela Mensagem do Papa para o
Dia Mundial das Missões, a Campanha Missionária
de 2021 destaca o testemunho de missionários
e missionárias da compaixão e da esperança:
“Neste tempo de pandemia, perante a tentação
de mascarar e justificar a indiferença e a apatia
em nome de um distanciamento social saudável, a
missão de compaixão é urgentemente necessária
por sua capacidade de fazer desse distanciamento
recomendável uma oportunidade de encontro,
cuidado e promoção.” (Papa Francisco).
A igreja é missionária desde Pentecostes,
pois em Pentecostes ela recebe a missão de anunciar o Evangelho a todas as nações e lugares e a
todos os povos e línguas. Os desafios da missão
em nossa Arquidiocese são muitos. Somos uma
igreja missionária, um povo que busca cada vez
mais se organizar e servir a Cristo no pobre, no
marginalizado que muitas vezes está no meio
de nós. Temos buscado ser fiéis ao mandato de
Jesus Cristo de evangelizar a todos sem distinção
de cor, raça, lugar e nação seguindo o exemplo
de Maria, nossa Mãe.
Maria é missionária por vários fatores, mas
ela é acima de tudo missionária porque nela se
realiza e é gestado o amor de Deus por nós,

Jesus Cristo. Em Maria encontramos o autêntico
itinerário que cada batizado deve trilhar para viver
como missionário.
Maria acolheu o Verbo encarnado em seu
ventre e a partir de então passou viver na peregrinação da fé sempre obediente, silenciosa e
principalmente no seguimento fiel ao projeto de
Deus em sua vida e na vida da humanidade. Sendo
reconhecida como Mãe da igreja, modelo de fé e
de uma autêntica missionariedade.
Assim como Maria, muitos jovens, homens
e mulheres missionárias de hoje em nossa Arquidiocese, ouvindo a sua mensagem “Fazei tudo o
que Ele vos disser” (Jo 2,5), doam a sua vida
na missão, no dia a dia do seu trabalho, na vida
familiar e nas ações eclesiais. Existem também
muitos jovens, homens e mulheres que mesmo
sofrendo encontram em Maria o modelo perfeito
de dedicação e fidelidade.
Mantendo-se firme na fé em Jesus Cristo,
dizendo sim ao projeto de amor que Deus tem na
vida de cada um de nós e mantendo-se perseverante e com fidelidade à vontade do Pai possamos
juntos buscar e capturar, agindo de forma atraente
e acolhedora, mais pessoas que se juntem a nós no
seguimento fiel a Jesus Cristo e ao seu Evangelho,
de forma que possamos exercer a missão com
menos ativismo e mais espiritualidade.
Formados segundo o coração de Jesus, na
escola de Maria nossa Mãe, possamos promover,
defender e restaurar a dignidade humana na sua
totalidade, inclusive dentro e fora da igreja, como
todos os que sofrem com a pobreza e vivem à
margem da sociedade. Sejamos obedientes e
acolhamos a Virgem Maria como nossa mestra,
ouçamos a sua voz e inspiremo-nos em seus
exemplos, para sermos bons discípulos missionários de Jesus Cristo.
Maria, Mãe missionária, e São José, protetor
da família, inspirem-nos a sermos missionários
da compaixão e da esperança.
Amém!
MSc. Dc. Aldair Fortunato Rebuli
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