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“O que Deus uniu, o homem não separe!”
Mês das Missões e do Rosário

DEUS NOS REÚNE

Dir.: Irmãos e irmãs “o Deus fiel” nos reúne
para celebrar o mistério de nossa fé: em
nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

01. ACOLHIDA

TODOS: Amém.

02. INTRODUÇÃO

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam
com vocês!

Anim.: Queridos irmãos e irmãs, encontrarse com Jesus, conhecê-lo e amá-lo não
pode ser uma experiência individual. O
amor sempre transborda, se expande. Daí
nasce a missão. A experiência do amor de
Deus derramado em Jesus, questionado
pela hipocrisia dos fariseus, nos revela a
verdade e missão da família pelo matrimônio:
a relação amorosa entre o homem e a mulher
é o mais forte sinal da sua aliança com a
humanidade e deve brilhar para sempre em
meio à sociedade envolta nas trevas do
descomprometimento e da falta de amor.
Queremos nessa celebração do mistério
pascal de Cristo, como Igreja-esposa renovar a nossa Aliança de amor com Jesus
Cristo, o Esposo fiel.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
05. PERDÃO: 179 (CD3), 183 (CD12)
Dir.: A misericórdia de Deus nunca falta ao
coração humilde e arrependido. Olhando
para nossa vida familiar, nos perguntamos
como temos vivido essa vocação de ser
pai e esposo, mãe e esposa, filho e irmão
(pausa). Reconhecendo nossas limitações
e pecados, cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

Na alegria de nosso encontro cantemos.

06. GLÓRIA: 191 (CD12), 204 (CD3)

03. CANTO DE ABERTURA: 87 (CD4),
62 (CD24)

Dir.: Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Celebra
o teu Deus, ó Sião. Cantemos ao Pai, pelo
Filho, na força do Espírito, o nosso hino
do glória.

04. SAUDAÇÃO INICIAL

07. ORAÇÃO

Leitor: O Senhor esteja com vocês.

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 do
amor de Cristo, que dá a sua vida por todos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

TODOS: Ele está no meio de nós!
Leitor: Proclamação da Boa Notícia de
Jesus Cristo segundo Marcos.
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Obedientes à Palavra de Deus e aos
ensinamentos de nossa Igreja, professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

DEUS NOS FALA
Escuta da Palavra (819)

15. PRECES DA COMUNIDADE

08. PRIMEIRA LEITURA: Gn 2,18-24

Dir.: Apresentemos a Deus as nossas
preces.

09. SALMO RESPONSORIAL: 127 (128)

Guardai-nos, Senhor, no vosso amor!
(CD24)

O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida.

Senhor da vida, guardai todas as crianças
que por falta de estrutura familiar estão nas
ruas, nos abrigos, vivendo sem as mínimas condições de crescer em tamanho,
dignidade e graça. Nós te pedimos.

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.

Senhor de bondade, fortalece a fé de tantos
homens e mulheres que procuram vivenciar
o seu matrimônio como sinal da Aliança de
Deus com a humanidade. Nós te pedimos.

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

Senhor, abençoa e ilumina todos os catequistas reunidos em Itaici – SP, na 3ª
Semana Brasileira de Catequese, trançando
diretrizes para uma ação catequética que
responda aos novos desafios da realidade.
Nós te pedimos.

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!

Seguem as orações do folheto do mês das
Missões

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 2,9-11
11. EVANGELHO: Mc 10,2-16

Dir.: Acolhe ó Pai as preces de teu povo,
que te pede em nome de Jesus Cristo, que
contigo vive e reino na unidade do Espírito
Santo. Amém.

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 338 (CD16),
Aleluia + antífona (lecionário)
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16. PARTILHA DOS DONS: 527 (CD20),
518 (CD4)

20. COMUHÃO: 702 (CD 14), 694 (CD 13)
21. ORAÇÃO

Dir.: Partilhar é abrir o nosso coração
em generosidade e derramar diante de
Deus, nossas lutas, nossas dores, nossas
alegrias e também o fruto do nosso trabalho. A nossa doação material em favor
da Igreja, fornece-lhe o suporte em sua
missão de evangelizar que, na verdade,
é também missão de todos e de cada
um de nós batizados. Partilhemos o que
temos e somos.

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. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA

17. LOUVAÇÃO
Dir.: O Senhor esteja com vocês.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

TODOS: Ele está no meio de nós!

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Demos graças ao Senhor e nosso Deus.

Dir.: Deus todo-poderoso nos abençoe com
sua bondade e infunda em nós a sabedoria
da salvação.

TODOS: É nosso dever e nossa salvação.
Bendizemos a Ti, Senhor Deus, Criador
amoroso, digno de todo louvor.

TODOS: AMÉM.

Bendizemos teu nome santo e rendemos
graças às maravilhas que criastes.

Sempre nos alimente com os ensinamentos
da fé e nos faça perseverantes nas boas obras.

Tuas obras e tuas criaturas são sinais de
tua presença no meio de nós. Por isso,
queremos te apresentar, aqui unidos, os
motivos do nosso louvor.

TODOS: AMÉM.
Oriente para Ele os nossos passos, e nos
mostre o caminho da caridade e da paz.
TODOS: AMÉM.

(Assembleia apresenta espontaneamente)

CANTO: 323 (CD18)

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

18. PAI NOSSO

TODOS: AMÉM.

Dir.: Na oração do Pai-Nosso, Jesus nos
convida a fazermos parte de sua família.
Rezemos de mãos dadas a oração que nos
une como irmãos.

“Quem não receber o Reino de Deus como
uma criança, não entrará nele. Ide em paz
e que o Senhor nos acompanhe”.
TODOS: GRAÇAS A DEUS.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 603 (CD5), 605
(CD12)

24. CANTO FINAL: 770, 1285 (CD13)
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SUGESTÕES
• Pode-se fazer após a homilia a
renovação das promessas matrimoniais.
• Na procissão de entrada, pode-se
levar um cartaz com a foto do casal
Bethame- primeiro casal canonizado
por ter vivido de modo admirável a
santidade do matrimônio ou imagem
da Sagrada família.
• Cantar a resposta das preces da
comunidade.
• O refrão para escuta da palavra seja
cantado várias vezes diminuindo a
altura até ficar bem suave.

Pastoral do Menor: 25
anos a serviço da vida de
crianças e adolescentes
Assim começa a nossa história...
Em 1984, numa sala cedida pela Caritas,
tem inicio um trabalho com meninos e
meninas que transitavam pelo centro de
Vitória oriundos do IESBEM (Instituto E.
S. de Bem estar do Menor) e de famílias
que migravam do interior para a cidade em
busca de uma vida melhor. Incentivado por
Dom João Batista da Motta e Albuquerque, sensibilizando com a realidade das
crianças e adolescentes, muito incentivou
esse trabalho.
A Pastoral do Menor é a ação concreta
da Igreja no Brasil, que a partir do Doc.
54 da CNBB, propõe orientações práticas

para uma ação evangelizadora de Serviço,
Diálogo, Anúncio e Testemunho.
É uma pastoral de conflito. Sua luta é também política. Sua ação não visa sustentar e
reproduzir o sistema social marginalizante.
Organiza-se a partir dos núcleos de base
nas comunidades paroquiais ou organizações voltadas à defesa da criança e do
adolescente empobrecidos e em situação
de risco pessoal e social.
OBJETIVO GERAL
À luz do Evangelho, estimular um processo
que visa a sensibilização, a conscientização
crítica, a organização e a mobilização da
sociedade como um todo, na busca de uma
resposta transformadora, global, unitária
e integrada à situação da criança e do
adolescente empobrecidos, promovendo,
nos projetos de atendimento direto a participação das Crianças e Adolescentes como
protagonistas do mesmo processo.
Ao longo desses 25 anos a Pastoral do
Menor continua sendo presença, anúncio
e denúncia em favor dos empobrecidos e
excluídos, nos espaços de defesa e promoção: Conselhos Municipais e Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fórum DCA, Conselhos Tutelares, no
atendimento e na formulação de Políticas
Públicas.
“Quem acolhe o menor a mim acolhe”.
(Mc 9,37)
Pastoral do Menor da
Arquidiocese de Vitória

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 (Ramal 242) - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br
Projeto Gráfico: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
IMPRESSO POR: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

