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Nº 2095 - Ano C - Verde
27º Domingo do Tempo Comum - 03/10/2010

Vivemos pela fé!
DEUS NOS REÚNE

01 ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, iniciamos o mês de
outubro, dedicado à devoção do Rosário.
Maria é presença constante na vida da
Igreja. E é exemplar mulher de fé.

Dir.: Que a graça do Pai, o amor do Filho
e a comunhão do Espírito Santo estejam
com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
05. PERDÃO: 148 (CD 3) / 161 (CD3)
Dir.: Reconheçamos as nossas falhas e
peçamos a misericórdia de Deus, Pai bondoso e cheio de amor para com seus filhos.
(Silêncio)

Outubro é também mês das Missões.
Somos discípulos e missionários do Senhor que continua a anunciar sua Palavra.
Celebramos o seu memorial à espera de
sua vinda.

Dir.: Deus todo-poderoso, tem compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e
conduze-nos à vida eterna. Amém.

Neste domingo, pedimos ao Senhor que
aumente nossa fé frágil e recebamos dele
a coragem de trilhar este caminho.

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo.

Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo em
todos os homens e mulheres que se lançam
à aventura da fé.
03. CANTO DE ABERTURA: 25(CD 20)
/ 1326
04. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo. Amém.

06. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 204 (CD 3)

07. ORAÇÃO
Oremos (pausa): O’ Deus, desde toda a
eternidade, sois Senhor onipotente. Em
Jesus, vosso Unigênito, nos adotastes por
filhos. Pai de amor sem limites, Vós que
dais mais do que pedis, atendei a quem
não merece e ama a quem vos esquece.
Com tanta misericórdia, perdoai nosso
pecado e dai-nos até os bens que nem
tentamos pedir. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, na unidade do Espírito Santo.

SENHOR, NOSSA FORÇA E PROTEÇÃO,
ATENDE AS NOSSAS PRECES!

DEUS NOS FALA

Senhor, olha por esta comunidade e ajuda-a
a viver com autenticidade os ensinamentos
do Evangelho.

08. PRIMEIRA LEITURA: Hab 1,2-3; 2,2-4

Senhor, faze que todos nós, pela fé, experimentemos um Deus vivo que nos fortalece
em nossa caminhada de cristão.

09. SALMO RESPONSORIAL: 94(95)
NÃO FECHEIS O CORAÇÃO; OUVI VOSSO
DEUS!

Senhor, dá-nos um coração simples, capaz de acolher com carinho e respeito os
irmãos que lutam por justiça e igualdade
social, colocando suas vidas a serviço
do Reino de Deus, como missionários e
missionárias.

Vinde, exultemos de alegria no Senhor,
aclamemos o rochedo que nos salva!
Ao seu encontro, caminhemos com louvores
e, com cantos de alegria, o celebremos!

Senhor, ilumina todos os eleitores, para
que escolham os candidatos que melhor
representem as genuínas aspirações da
sociedade.

Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra,
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou!
Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor,
e nós somos o seu povo e seu rebanho,
as ovelhas que conduz com sua mão.

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz:
“Não fecheis os corações como em Meriba,
como em Massa, no deserto, aquele dia,
em que outrora vossos pais me provocaram,
apesar de terem visto as minhas obras”.

16. PARTILHA DOS DONS: 518 (CD 4) /
555 (CD1)
17. LOUVAÇÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 1,6-8.13-14

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

11. EVANGELHO: 17,5-10

TODOS: Ele está no meio de nós!

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Dir.: Nós te bendizemos, o’ Deus do universo, por Jesus, teu Filho amado, que,
assumindo nossa humanidade, cumpriu
fielmente sua missão, morreu e ressuscitou
para nos dar vida, e vida em abundância!

TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas.
13. PARTILHA DA PALAVRA

TODOS: Bendito sejas tu, o’ Deus do
universo! (bis)

14. PROFISSÃO DE FÉ

Dir.: Nós te bendizemos por todos os missionários e missionárias, que, seguindo
os ensinamentos do teu Filho, se lançam
à aventura da evangelização em todos os
continentes.

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Irmãos e irmãs, confiantes, apresentemos ao Senhor, Deus e Pai de todos nós,
as preces de seu povo.
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TODOS: Bendito sejas tu, o’ Deus do
universo! (bis)

23. CANTO FINAL: 1107 (CD 11)

Dir.: Nós te bendizemos pelos missionários
e missionárias da Igreja de Vitória que se
dispõem a servir os mais necessitados
da Prelazia de Lábrea, nossa Igreja irmã.

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Ele está no meio de nós!

TODOS: Bendito sejas tu, o’ Deus do
universo! (bis)

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
TODOS: Amém.

Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti
por Jesus Cristo, que nos ensinou a rezar
dizendo:

Dir.: O Senhor nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar
nas boas obras.

18. PAI-NOSSO

TODOS: Amém.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ

Dir.: O Senhor oriente para Ele os nossos
passos e nos mostre o caminho da caridade e da paz.

20. COMUNHÃO: 647 (CD 14) / 678 (CD 4)
21. ORAÇÃO

TODOS: Amém.

Oremos (pausa): O’ 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.

Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Dir.: Vamos em paz e, ao longo desta
semana, bendigamos ao Senhor.
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª f - Gl 1,6-12/Sl 110(111) / Lc 10,25-37
3ª f - Gl 1,13-24 / Sl 138(139) /
		 LC 10,38-42
4ª f - Gl 2,1-2.7-14 /Sl 116(117) /
		 Lc 11,1-4
5ª f - At 1,12-14 / Sl Lc1 / Lc 1,26-38
6ª f - Gl 3,7-14 / Sl 110(111) /
		 Lc 11,15-26
Sáb - Gl 3,22-29 / Sl 104(105) /
		 Lc 11,27-28

DEUS NOS ENVIA

22. NOTÍCIAS E AVISOS
• Amanhã (04) às 9h – Dia de São
Francisco de Assis, Dom Mário Marquez
preside à Bênção dos animais na Cúria
Arquidiocesana de Vitória – Cidade Alta
– Vitória. Participe! Leve o seu bichinho
de estimação.
• Dia 08 – Dia do Nascituro.
• Dia 16 – Formação de Canto Litúrgico,
no Agostiniano, das 8h às 17h, com Padre
José Carlos Sala, da CNBB. A representação é paroquial, procure a secretaria
paroquial.

ORIENTAÇÕES
• Este mês é dedicado às Missões.
O tema da Campanha Missionária,
promovida e coordenada pelas Pontifícias Obras Missionárias, propõe,
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para este ano de 2010, o tema “Missão e Partilha” e o lema “Ouvi o Clamor do Meu Povo”. O tema “Missão
e Partilha” remete à Campanha da
Fraternidade deste ano, a Campanha
Missionária busca reconquistar, com
enfoque e dimensão, missionários. O
lema “Ouvi o Clamor do Meu Povo”
remete ao Êxodo do povo de Israel
e aos muitos “êxodos” dos povos
atuais.
• Valorize os ritos finais, especialmente o gesto do envio missionário.

MISSÃO:
30% ação, 20% estratégia,
50% Espírito Santo
Nossos missionários são avaliados pela
mística: a mística determina nossas ações.
Evangelização é 30% atitude e 20% estratégia; é 50% Espírito Santo e 50% colaboração
humana. A Igreja e as lideranças pastorais
devem prestar maior atenção ao caráter do
ensino da Missão, que apenas na estrutura
eclesial. A organização é indispensável e
necessária, mas não pode tomar lugar da
ação evangelizadora da Igreja universal e
local. Na maioria das vezes, a Missão falha
porque já estamos estruturados e temos
uma estratégia de caráter funcional e uma
mentalidade de manutenção sacramental.
Não estamos acostumamos a sair das
fronteiras pastorais e litúrgicas. A estrutura
de evangelização falha, em grande parte,
por falta de estratégia e transpiração das
lideranças, sobrecarregadas com funções
de manutenção, sobretudo com sacramentos e sacramentais. É absolutamente
negativo, mas precisamos nos preocupar
como os Apóstolos, no início da Igreja,
que, quando não conseguiram dar conta
das tarefas, nomearam sete homens idô-

neos. “Não é razoável que abandonemos
a Palavra de Deus, para administrar...”
“Divulgou-se sempre mais a Palavra de
Deus. Multiplicava-se consideravelmente
o número dos discípulos em Jerusalém”
(At 6,1ss).
O ferreiro não bate em ferro frio. Será que
a dimensão missionária em muitas Igrejas
particulares bate em ferro frio, seja por
falta de organização, seja falta de preparo
de nossas lideranças? (...)
A Igreja local, sem uma linha missionária
estratégica organizada, transpira muito,
sem resultado, porque falta atitude missionária. Atitude aqui se entende como
postura missionária, como a vida da Igreja,
como primeira realidade dada por Cristo
aos discípulos. É claro, a estrutura surge
diante da atitude missionária de líderes
convictos e preparados: bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e seminários, ou
agentes pastorais. Uma Igreja local é uma
comunidade missionária. Mas, quando se
restringe apenas a manter as estruturas,
peca contra o mandato de Cristo: “Ide
por todo o mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura” (Mc 16,15). Ainda falta a
compreensão da importância de Conselhos Missionários Diocesanos e Paroquiais
(Comidis e de Comipas) na Igreja local e
nas paróquias, como parte fundamental
da Missão.
(...) Mas é bom lembrar a importância
da oração, pois Cristo, antes de tomar
qualquer decisão fundamental, retirava-se
em oração. O Espírito Santo vai adiante de
nós, quando dobramos o joelho. É neste
diálogo íntimo com Deus e com a Palavra,
que reside a nossa vocação e Missão de
anunciar o Evangelho. A Palavra de Deus
revela-se na escuta. É no Mistério que se
revela a sabedoria missionária.
Pe. Elmo Heck
Pontifícias Obras Missionárias

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 - www.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

