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“Se alguém quiser ser o primeiro,
que seja aquele que serve a todos!”
DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Queridos irmãos e irmãs, neste dia
do Senhor juntamente com os discípulos,
continuamos a caminhar com Jesus rumo
a Jerusalém, escutando suas instruções
e aprendendo com seu modo de agir que
é o agir de Deus na vida dos seres humanos, nem sempre compreendido por seus
discípulos.
Em nossa caminhada temos muito a entender, pois o caminho se faz caminhando,
e pacientemente Jesus nos ensina com
palavras e exemplos.
Nesta liturgia, Ele nos revela o caminho
do serviço humilde, sem ambições e títulos para uma vida autenticamente feliz
e condição para o seu Reino.
Na alegria do nosso encontro com o Senhor,
iniciemos nossa celebração cantando.
03. CANTO DE ABERTURA: 32 (CD3), 52
(CD13)
04. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo
estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 148 e 169 (CD3)
Dir.: Pelo Batismo fomos inseridos em
Cristo. Renunciamos a tudo o que impede
a fidelidade ao Reino e assumimos testemunhar o Evangelho, com perseverança
e coragem. Devemos aprender com Jesus
a viver como servos e servas.
O Senhor nos convida a abandonar tudo
aquilo que impede a vivência na santidade.
Em um momento de silêncio, coloquemo-nos
diante de Deus misericordioso, com nossa
pequenez, pedindo perdão.
Silêncio
Cantemos pedindo perdão.
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho,
com o Espírito Santo, cantando: 204 e
206(CD3)

07. ORAÇÃO

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 390(CD4),
Aleluia + antífona (lecionário)

Oremos (pausa). Pai, resumistes toda a
lei no amor de Deus e ao próximo para
vivermos como irmãos e irmãs, pois
somos todos vossos filhos e filhas. Ajudainos a seguir este grande mandamento
para chegarmos um dia àquela Pátria
bendita, onde se vive o amor. Por nosso
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém.

Leitor: O Senhor esteja com todos vocês.
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Leitor: Anúncio da Boa Notícia de Jesus
Cristo segundo Marcos.
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

Dir.: Em resposta à Palavra façamos a
nossa profissão de fé. Creio em Deus
Pai...

Anim.: A Bíblia é o livro que documenta a
educação na fé do Povo de Deus ao longo
da sua história. Não se trata de um livro
de doutrinas; é um ensinamento escrito
a partir da vida para alimentá-la; ajuda a
caminhar na fé, tendo como companheiro
o próprio Deus. Com o coração em festa,
vamos acolher a Bíblia, o livro da palavra de
Deus e da Vida cantando. (862 ou 242)

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Todas as vezes que o Povo clamou
a Deus por causa da injustiça e opressão,
Deus mesmo veio em seu auxílio. Elevemos
ao Deus da vida os nossos pedidos.
Vossa Igreja eleva um clamor, escutai
nossa prece Senhor!

08. PRIMEIRA LEITURA: Sb 2,12.17-20

Senhor, somos teu povo santo e pecador,
vem em nosso auxílio para nos livrar de
todas as formas de opressão, violência,
discriminação social, cultural, étnica, que
tanto dificultam a nossa caminhada de
Igreja. Nós te pedimos.

09. SALMO RESPONSORIAL: 53 (54)
É o Senhor quem sustenta minha vida!
Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e daime a vossa justiça! Ó meu Deus, atendei
minha prece e escutai as palavras que
eu digo!

Senhor, a exemplo de seus discípulos,
muitas vezes caminhamos querendo ter
privilégios em nossos trabalhos pastorais.
Ajuda-nos a ter a simplicidade e a alegria
própria das crianças, para melhor servir à
Tua Igreja. Nós te pedimos.

Pois contra mim orgulhosos se insurgem,
e violentos perseguem-me a vida: não há
lugar para Deus aos seus olhos. Quem
me protege e me ampara é meu Deus; é o
Senhor quem sustenta minha vida!

Senhor, fortalece a fé dos pais, para que
nossas famílias sejam santuários da vida,
e que nossas crianças possam crescer
com dignidade, em tamanho, sabedoria e
graça. Nós te pedimos.

Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria; quero louvar, ó
Senhor, vosso nome, quero cantar vosso
nome que é bom!
10. SEGUNDA LEITURA: Tg 3,16-4,3

Continuam espontaneamente pela assembleia...

11. EVANGELHO: Mc 9,30-37
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tudo aquilo que possa transformar nossa
realidade de tanta violência e falta de amor.
Vamos nesse momento transmitir ao nosso
irmão e irmã o nosso abraço cheio de carinho
e amor de Jesus Cristo.

Dir.: Acolhe Pai de amor o clamor de teu
povo em nome de teu Filho que convosco
vive e reina para sempre. Amém!
16. PARTILHA DOS DONS: 526 (CD4),
542 (CD25)

20. COMUNHÃO: 644 e 675 (CD14)

Dir.: “Pouco com Deus é muito, muito sem
Deus é nada”. Em sinal de solidariedade e
partilha, vamos colocar no altar do Senhor,
um pouquinho do que temos e somos.

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa). Ó Deus, vós sempre ajudais aqueles que se alimentam de vossa
Palavra. Que isto nos torne sensíveis ao que
celebramos e que em nossa vida sejamos
testemunhas do vosso amor. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

17. LOUVAÇÃO
Dir.: O Senhor esteja com vocês.
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Demos graças ao Senhor nosso Deus.
TODOS: É nosso dever e nossa salvação.

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Nós te damos graças, ó Deus, porque
tu ouves nossos pedidos e aceitas nossas
orações. És bendito Senhor! E bendito seja
aquele que vem em teu nome: Jesus, teu
filho, nosso irmão! Ele é nosso guia até
a morte, nossa inspiração do dia-a-dia.
Buscamos fazer o que ele fez e nos tornar
pessoas novas. Vamos recordar de todas
as maravilhas que Deus realiza em nossas
vidas e louvá-lo, agradecidos, cantando.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

CANTO: CD18

Dir.: Vamos em paz e que o Senhor nos
acompanhe. Graças a Deus.

18. PAI NOSSO
Dir.: Ó Deus criador do céu e da terra,
toda a nossa louvação, todas estas preces cheguem a ti por Jesus Cristo, com a
oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai
nosso que estais no céu...

24. CANTO FINAL: 777 (CD7), 781 (CD4)
25. LEITURAS DA SEMANA
2ªf: Ef 4,1-7.11-13; Sl 18A(19A); Mt 9,9-13
3ªf: Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121(122);
Lc 8,19-21
4ªf: Esd 9,5-9; (Sl) Tb 13,2-5.8; Lc 9,1-6
5ªf: Ag 1,1-8; Sl 149; Lc 9,7-9
6ªf: Ag 1,15b-2.9; Sl 42(43); Lc 9,18-22
Sáb: Zc 2,5-9,14-15a; (Sl) Jr 31,10-13;
Lc 9,43b-45

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 595 (CD19), 600
(CD12)
Dir.: “O fruto da justiça é semeado na
paz, para aqueles que promovem a Paz”.
Queremos cultivar a paz semeando amor,
amizade, solidariedade, fraternidade, enfim,
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SUGESTÕES
• Preparar frases do livro de Filipenses,
por exemplo: “uma só aspiração,
um só amor, uma só alma e um
só pensamento” (2,2), e distribuir na acolhida. Também podese colocar um número e no final
da celebração sortear uma Bíblia.
• Na recordação da vida, que pode
ser feita após a saudação inicial, a
comunidade pode lembrar pessoas
que são exemplos de serviço.
• Pode ser feita a bênção aos pequeninos antes de dar a bênção
para toda a assembleia: O dirigente
chama todas as crianças e convida
a comunidade a estender as mãos
sobre elas e a rezar em silêncio.
Depois conclui: Deus de bondade,
teu filho Jesus mandou-nos acolher
o menor. Seguindo sua palavra, nós
te pedimos: abençoa nossos irmãos
e irmãs menores. Sê para eles compaixão e força. E dá a todos nós a
graça de construir Comunidades e
sociedades que sempre respeitem
e valorizem as crianças. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém. Segue-se
um canto, enquanto os (as) ministros (as) fazem o sinal-da-cruz nas
crianças.
• A entrada da Bíblia pode ser feita
por crianças ou pessoas que levem
a Bíblia (lecionário) e algum sinal
do serviço, como por exemplo,
toalha, jarra com água e bacia que
serão colocados junto à mesa da
Palavra.

A diferença entre a
Bíblia Católica
e a Bíblia Protestante
O problema entre a Bíblia Católica e Protestante está unicamente no Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento
provavelmente foram escritos em hebraico,
mas somente em 1946, com a descoberta
dos Manuscritos do Mar Morto, foi possível
comprovar esse fato, pois se encontrou
fragmentos em hebraico de todos os livros,
exceto Judite (que mesmo assim é repleto
de semitismo, comprovando sua origem
hebraica).
Lutero quando fez a tradução da Bíblia para
o alemão, excluiu os sete livros cujos originais em hebraico não eram conhecidos,
a saber: Judite, 1 e 2 Macabeus, Tobias,
Eclesiástico, Sabedoria e Baruc, restando
assim 66 livros. Estes, até então, só se
conhecia em grego.
A lista de 73 livros é muito antiga, desde
406, com a tradução feita para o latim, por
São Jerônimo. E diante das descobertas
dos Manuscritos do Mar Morto, não faz
mais sentido questionar sua autenticidade.
Note-se: livros foram excluídos da Bíblia
por Lutero. As traduções ecumênicas e
algumas protestantes já trazem, em suas
novas edições, os livros em seu lugar,
conforme a Bíblia católica ou no final, como
apêndice, acrescido do termo deuterocanônicos (segunda lista oficial).
Fonte: Revista Vitória - Setembro/2008 - Pe Renato
Paganini
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