
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, sintam-se acolhidos 
e bem-vindos para este encontro de oração 
em Comunidade. 

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrando a liturgia deste domingo, 
somos convidados a sermos servidores 
do Evangelho sem a perspectiva de querer 
alcançar os melhores lugares mas, sim, a 
melhor condição de vida àqueles a quem 
servimos. Alegres, cantemos para iniciando 
a nossa celebração. 

3. CANTO DE ABERTURA: 83, 60

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, a comunhão do Espírito 
Santo esteja com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 187, 189

Dir.: Façamos, no silêncio de nosso cora-
ção, uma breve revisão de nossas atitudes 
e peçamos perdão. (Breve silêncio)
Cantemos...

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

6. GLÓRIA: 204 (CD 03), 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vosso Filho 
Jesus nos salvou com o próprio sangue. 
Afastai de nós o espírito de dominação e 
dai-nos a graça de servir nossos irmãos e 
irmãs até as últimas consequências. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 53,10-11

9. SALMO RESPONSORIAL: 32(33)

Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
pois, em vós, nós esperamos!

Pois reta é a palavra do Senhor, 
e tudo o que ele faz merece fé. 
Deus ama o direito e a justiça, 
transforma em toda a terra a sua graça.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, 
e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas 
e alimentá-los quando é tempo de penúria.

No Senhor nós esperamos confiantes, 
porque ele é nosso auxílio e proteção! 
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
da mesma forma que em vós nós espe-
ramos!

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 4,14-16

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar 
sua vida. 
Jesus Cristo veio salvar. Viva Cristo! Cristo 
viva!

12. EVANGELHO: Mc 10, 35-45

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos nossos pedidos a Deus 
com confiança, rezando...

Acolhei as nossas preces, ó Deus.

– Deus de amor, guiai os pastores de 
nossa Igreja, bispos, padres, diáconos, 
na condução de seu rebanho em meio 
às adversidades deste mundo em que 
vivemos, peçamos...

– Deus de sabedoria, iluminai os governan-
tes deste mundo para usem de inteligência 
e busquem o diálogo para promover a paz 
entre as nações, peçamos...

– Deus de caridade, ensinai-nos a sermos 
acolhedores daqueles que têm necessi-
dades e, assim, possamos criar condi-
ções para que todos tenham vida digna, 
peçamos...

– Deus de bondade, olhai com atenção 
para os enfermos de nossa sociedade. 
Concedei-lhes a cura de seus males, do 
corpo e do Espírito, peçamos...

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

16. PARTILHA DOS DONS: 394 (CD20), 
399 (CD25)

Dir.: Entreguemos no altar do Senhor as 
ofertas de nossa vida, nosso coração e o 
fruto do nosso trabalho. Cantemos...

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Rezemos com fé e confiança a oração 
que nos torna irmãos em Cristo...

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 cuidado-
samente 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: 519, 527

20. RITO DE LOUVOR: 842, 843

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Participamos, ó Deus, 
de vossa vida, de vossa Palavra, neste 
encontro de oração, com nossos irmãos. 
Fazei-nos compreender que, repartindo os 
bens da terra, nós vos damos mais valor; 
pois quem partilha seus bens antecipa 
aqui no mundo a comunhão dos céus. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A equipe de liturgia prepare com 
zelo a celebração de hoje.

w Se houver alguém presente que 
tenha feito uma ação missionária, 
chamar para dar um testemunho.

w Uma cruz de madeira poderá com-
por a ornamentação da igreja. Usar 
criatividade.

w Incentivar a coleta missionária de 
hoje.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: A alegria do senhor seja a nossa força. 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 644 (CD11)
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3. REALIDADE
“As condições da vida de muitos 

abandonados, excluídos e ignorados em 
sua miséria e dor contradizem esse projeto 
do Pai e desafiam os cristãos a maior 
compromisso a favor da cultura da vida. 
O Reino da Vida que Cristo veio trazer é 
incompatível com essas situações desu-
manas. Se pretendermos fechar os olhos 
diante dessas realidades, não seremos 
defensores da Vida do Reino” (358). Entre 
o amor a Deus e o amor ao próximo existe 
uma inseparável relação que “‘convida 
todos a suprimir as graves desigualdades 
sociais e as enormes diferenças no acesso 
aos bens’. Nesta relação se entrelaçam 
as dimensões de redenção e libertação, 
as dimensões espirituais e materiais, as 
de transcendência e imanência, como na 
própria vida de Jesus. Tanto a preocupação 
por desenvolver estruturas mais justas 
como por transmitir os valores sociais 
do Evangelho situam-se neste contexto 
de serviço fraterno à vida digna” (358).

4. CONVERSÃO
O Reino da Vida exige conversão 

pessoal e pastoral permanente e a reno-
vação missionária de todas as nossas 
comunidades (n. 7.2, cf. 366). A conver-
são “desperta a capacidade de submeter 
tudo a serviço da instauração do Reino 
da Vida” (365). “Isto implica uma leitura 
atenta dos sinais dos tempos em que Deus 
se manifesta” (366). “A pastoral da Igreja 
não pode prescindir do contexto históri-

A Missão da Igreja:
Tornar Presente o Reino da Vida

co” (367). As transformações sociais e 
culturais representam novos desafios para 
a Missão da Igreja de construir o Reino 
de Deus (cf. 367). “A conversão pastoral 
requer que as comunidades eclesiais sejam 
comunidades de discípulos missionários 
ao redor de Jesus Cristo. (...) Daí nasce a 
atitude de abertura, diálogo e disponibili-
dade para promover a corresponsabilidade 
e participação efetiva de todos os fiéis 
da vida das comunidades cristãs” (368). 
“Na fidelidade ao Espírito Santo nasce 
a consciência, a vontade e a força de 
promover “uma renovação eclesial que 
implica reformas espirituais, pastorais e 
também institucionais” (367).

5. DIMENSÃO ESCATOLÓGICA
“Nas condições históricas nossas o 

Reino da Vida está presente por sinais e 
imagens que apontam para uma plenitude 
escatológica. Nasce nas lutas históricas, 
mas é, em sua plenitude, escatológico, lá 
onde não haverá mais ‘nem morte, nem 
luto, nem pranto, nem dor, porque tudo o 
que é antigo terá desaparecido’” (Ap 21,4). 
Para que a sua plenitude escatológica se 
possa tornar acreditável, lutamos histo-
ricamente por sua realização antecipada, 
por meio de palavras e ações, que são 
apenas pobres sinais e vitórias parciais 
perante o que Deus preparou para aqueles 
que o amam (143).

Paulo Suess
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