
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, bendito seja Deus, 
que nos reúne por amor!
Sejam todos muito bem-vindos!

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Recordando o episódio do jovem 
rico, recebemos de Jesus uma palavra que 
nos convida a deixar tudo e seguir o nosso 
Mestre. Que fazer para chegar ao céu, para 
nos salvarmos? 
Jesus vai recordar-nos a necessidade de 
cumprir os mandamentos. E de estarmos 
desprendidos das riquezas deste mundo. 
Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 1 (CD 11), 25 (CD 4)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé pela ação 
do Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 169 (CD3), 164(CD23)

Dir.: Senhor, que sois a plenitude da verdade 
e da graça, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

Dir.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós.

Dir.: Senhor, que viestes para fazer de nós 
o vosso povo santo, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós.

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

6. GLÓRIA: 203 (CD 3), 205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): 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.

8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 7,7-11

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 89 (90)

Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, 
e exultaremos de alegria!

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!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, 
e exultaremos de alegria!

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.

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 4,12-13

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os pobres em espírito, 
porque deles é o Reino dos Céus.

12. EVANGELHO: Mc 10,17-30

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.

TODOS: Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai, por 
Jesus Cristo, no Espírito Santo, que atenda 
às nossas súplicas. Rezemos juntos:

Senhor, escutai a nossa prece!

– Senhor, olhai para a vossa Santa Igreja, 
pelo Papa, Bispos, Padres e Diáconos para 
que, comprometidos em primeiro lugar com 
a caridade, se coloquem sempre ao lado dos 
pobres e deserdados. Nós vos pedimos!

– Senhor, olhai para os nossos governantes 
para que sejam fiéis administradores e em-
penhem-se na promoção da paz a todos os 
povos e na construção de uma sociedade 
onde não haja mais ricos e pobres nem 
exploradores e explorados. Nós vos pedimos!

– Senhor, olhai para a nossa comunidade 
e concedei a cada um de nós viver nos-
sa missão, anunciando a Palavra da vida e 
vivendo seus valores em todos os lugares 
onde estivermos. Nós vos pedimos!

– Senhor, olhai pelos dizimistas de nossa 
comunidade para que a sua fidelidade e 
solidariedade seja luz diante da sociedade 
que prega o egoísmo e o acúmulo de riquezas 
e que sejam recompensados pelo Senhor 
com os tesouros celestes. Nós vos pedimos!

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
comunhão de amor, compaixão e 
missão. Nós te suplicamos: Derra-
ma a luz da tua esperança sobre a 
humanidade que padece a solidão, a 
pobreza, a injustiça, agravadas pela 
pandemia.
Concede-nos a coragem para tes-
temunhar, com ousadia profética e 
crendo que ninguém se salva sozi-
nho, 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.

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atendei 
as nossas preces e guiai-nos em vossos 
caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 397 (CD 20), 
400 (CD 24)

Dir.: Partilhemos tudo que somos e temos, 
apresentando ao Senhor nosso desejo de 
desapegar das riquezas do mundo e seguir-
mos os passos d’Ele ao encontro da riqueza 
celestial. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO
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17. PAI-NOSSO

Dir.: Com alegria e confiança elevemos ao Pai 
a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações 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.)

19. COMUNHÃO: 522, 527

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18), 844 

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, Vós podeis tudo 
o que é bom. É isso que nos anima a vos 
pedir em confiança o que, por nós, não 
podemos. Sendo aqui nosso alimento, fa-
zei-nos participar de vossa vida divina. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Lembrar, nas intenções, as pessoas 
que trabalham em prol das missões.

w No momento da paz, recitar ou cantar 
a oração de São Francisco de Assis.

w Na homilia, levar a comunidade a 
assumir ou apoiar algum projeto 
alternativo que dê mais vida aos 
empobrecidos da comunidade.

w Profissão de fé: solicitar que a as-
sembleia estenda a mão direita em 
direção ao ambão e renove a sua 
adesão à Palavra que foi proclamada.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde!

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor faça brilhar sobre vós a Sua 
face e se compadeça de vós!

TODOS: Amém.

Dir.: O Senhor volte para vós o Seu rosto e 
vos dê a Sua paz!

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo.

TODOS: Amém.

Dir.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus.

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26), 653 
(CD 4)
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1. ESTRUTURA TRINITÁRIA E 
 MISTÉRIO PASCAL

Este anúncio tem estrutura trinitária. 
O Reino da Vida é o “Reino da Vida do Pai” 
(DA 143). Este Reino da Vida foi inaugurado 
no meio de nós por Jesus Cristo (ibid.). “O 
projeto de Jesus é instaurar o Reino de seu 
Pai” (DA 361), que pode ser acolhido somen-
te na escuta atenta daquilo que “o Espírito 
está dizendo às Igrejas” (Ap 2,29) por meio 
dos sinais dos tempos (...)” (366). Jesus 
Cristo inaugurou no meio de nós o Reino da 
Vida com palavras e ações que levaram à sua 
morte (cf 143). Na morte e ressurreição de 
Jesus foram confirmadas as suas palavras e 
ações como verdadeiras. No Mistério Pascal, 
na Justiça da Ressurreição, o anúncio do 
Reino da Vida recebe a sua configuração 
definitiva. “Pelo Mistério Pascal, o Pai sela 
a nova aliança e gera um novo povo que tem 
por fundamento seu amor gratuito de Pai 
que salva” (143). O projeto de Jesus, que 
“atinge o ser humano por inteiro e desenvolve 
em plenitude a existência humana” (356), é 
instaurar o Reino de seu Pai (cf. 361).

2. MISSÃO DA IGREJA
Desde o nosso batismo somos “en-

viados a anunciar o Evangelho do Reino da 
Vida” (n. 4.3). É uma Missão abrangente. 
Tudo o que foi criado faz parte da nossa 
responsabilidade pela Vida. Somos gratos 
a Deus, “porque nos chamou para sermos 
instrumento de seu Reino de Amor e Vida, 

A Missão da Igreja:
Tornar Presente o Reino da Vida

de Justiça e Paz, pelo qual tantos se sa-
crificaram. Ele mesmo nos encomendou 
a obra de suas mãos, para que cuidemos 
dela e a coloquemos a serviço de todos”. 
Ele nos fez “colaboradores seus, para que 
sejamos solidários com sua criação, pela 
qual somos responsáveis. Bendizemos a 
Deus que nos deu a natureza criada, que é 
seu primeiro livro” (24).

“Jesus, o Bom Pastor, quer comunicar-
-nos a sua vida e colocar-se a serviço da 
vida” (353). Ele se aproxima do cego, digni-
fica a samaritana, cura os doentes, alimenta 
o povo faminto, liberta os endemoninhados. 
“Em seu Reino da Vida, Jesus inclui a todos” 
(353): bebe com os pecadores, toca os 
leprosos, deixa seus pés serem ungidos por 
uma prostituta, recebe Nicodemos. Convida 
seus discípulos ao amor pelos inimigos e a 
optarem pelos mais pobres (cf. 353). Miséria 
e pecado criam situações desumanas.

Para instaurar o Reino da Vida, Jesus 
pede aos discípulos: “Proclamem que está 
chegando o Reino dos Céus! (Mt 10,7). 
Trata-se do Reino da Vida. (...) O conteúdo 
fundamental dessa Missão é a ofer ta da 
vida plena para todos. Por isto a doutrina, 
as normas, as orientações éticas e toda a 
atividade missionária das Igrejas, devem 
deixar transparecer esta oferta atrativa de 
vida mais digna (...)” (361).

(Continua no próximo folheto)

Em sete itens diferentes, o Documento de Aparecida destaca a Missão como envio 
“para anunciar o Evangelho do Reino da Vida” (DA n. 4.3).
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