
Preparar e colocar em lugar de destaque um cartaz com o 
tema e o lema do Mês Missionário, um par de sandálias e uma 
sacola. Preparar também a recordação da vida. Para dar início 
à celebração, cantar de forma orante o canto. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Zé Vicente) 
Abrirei meus lábios num canto de amor, ao Deus 
da plena vida, o meu louvor! Abrirei meus braços 
e meu coração, pra te acolher, ó minha irmã, ó 
meu irmão! Glória seja ao Pai e ao Filho, nosso 
bem! Glória ao Divino Espírito. Amém! 
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
1 - A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, 
ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar 
e a boa nova ao mundo anunciar.
É Tua Igreja, Senhor que canta com alegria. Esta 
que busca o amor vivenciar todo dia. Que vai 
levar salvação. Esta é a nossa missão.
2 - Nós que fazemos parte desta Igreja que 
missionária é por natureza, te damos graças por 
Teu esplendor, seremos eco do Teu grande amor.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs sejam bem-
vindos. É com grande alegria que nos reunimos à 
luz do ressuscitado para fazer memória da Páscoa 
do Senhor, Ele que nos ensina que o sacramento 
do matrimônio é indissolúvel: “o que Deus uniu, 
o homem não separa”, e nos lembra o cuidado 
especialmente com as crianças. Reunidos como 
família do Deus da vida, façamos o sinal de nossa 
fé. Em nome do Pai... 
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador(a) - Estamos iniciando o mês de 
outubro que é dedicado às missões, e a Igreja 
nos convida a refletir sobre o tema “Jesus Cristo 
é missão” e o lema “Não podemos deixar de 
falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). 
Neste momento, vamos trazer presente os fatos 
e acontecimentos que marcaram nossa semana. 
(Recordação da vida.)

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração humilde e arrependido 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo para 
que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Suplicamos o perdão de Deus, cantando.
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. 
Presidente - Deus Pai de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
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10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI) 
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de 
estar;/ e o seu amor em nós se aperfeiçoará.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (10,2-16)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que caminha conosco 
fortalecendo a nossa missão, professemos a 
nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade e no amor 
de Deus por nós, supliquemos por nossas 
necessidades. A cada pedido, cantemos: Acolhei 
nossa prece Senhor! Sobre nós derramai vosso 
amor! (Melodia = “Vossa Igreja vos pede”)

- Senhor, guiai a Vossa Igreja e seus pastores para 
que mesmo sofrendo perseguições e dificuldades, 
continue firme na missão de anunciar o Vosso 
Reino de amor. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes para que lutem em favor do resgate da 
dignidade de todos os cidadãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os membros da Paróquia 
Missionária São Francisco de Assis de Laranja 
da Terra, para que a exemplo de seu padroeiro, 
possam cuidar dos fiéis a ela confiada anunciando 
assim o Evangelho de Cristo. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei nas famílias e em cada um 
de nós, a graça de sermos solidários e generosos 
com todos os que estão sofrendo por causa do 
desemprego, da doença, de fome, da falta de 
esperança, da injustiça social, etc. Nós vos pedimos. 
Presidente - Oração para o Mês Missionário 
Extraordinário 2021.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, 
compaixão e missão. Nós te suplicamos: Derrama 
a luz da tua esperança sobre a humanidade que 
padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas 
pela pandemia. Concede-nos a coragem para 
testemunhar, com ousadia profética e crendo 
que ninguém se salva sozinho, 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.

15. Apresentação dos Dons
Um membro da equipe missionária, onde houver, ou de uma 
outra equipe, apresenta o cartaz do mês missionário ou o cartaz 
que foi preparado com o tema e o lema no início da celebração. 
Apresenta-o para a assembleia e o animador(a) convida a todos 
a proclamá-lo, depois vira-se para o altar, enquanto se canta. 

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
por seu grande amor por nós seus filhos e filhas, 
cantando o hino do Glória.
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, Cordeiro 
Santo (glória a Deus), nossas culpas perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), 
como nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei 
nossos pedidos (glória a Deus), atendei nosso 
clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, quisestes 
que a Vossa Igreja fosse o sacramento da 
salvação para todas as nações, a fim de que 
a obra do Salvador continuasse até o fim dos 
tempos. Despertai nos corações dos Vossos fiéis 
a consciência de que são chamados a trabalhar 
pela salvação da humanidade até que em todos 
os povos surja e cresça para vós uma só família 
em um só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Miria)
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: Que ela 
entre em sua alma, e penetre os sentimentos! 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: Se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

7. Leitura do livro do Gênesis (2, 18-24)

8. Salmo Responsorial (127) (CD Cantando os Salmos)
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua 
vida. (bis)
- 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.
- Será assim abençoado todo homem que teme 
o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia 
de tua vida.
- 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!

9. Leitura da Carta aos Hebreus (2,9-11)

Deus nos fala

Nossa resposta
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Animador(a) - Hoje, Jesus, fiel ao compromisso 
com Deus Pai, assumindo todas as consequências 
deste pacto até o fim, nos convida a enxergar que 
a relação amorosa entre o homem e a mulher é o 
mais forte sinal da Sua aliança com a humanidade. 
Apresentemos ao Altar do Senhor nossa 
disponibilidade em manter viva nossa aliança 
com o Criador sendo missionários(as) a serviço da 
vida, na família, na comunidade e na sociedade.
(Frei Luiz Turra)
A vós, ó Deus da vida, o nosso sincero louvor. 
Que nosso viver missionário transforme este 
mundo no amor.

16. Canto das Oferendas (João Bento de Souza) 
1 - Nossa vida de comunidade Senhor, nós 
queremos com fé ofertar. Alegrias, fracassos, 
vitórias são frutos da vida para o teu altar. 
Aceita estas nossas ofertas que fazemos com 
todo fervor. (bis) 
2 - Ofertamos o duro trabalho, o nosso esforço 
da vida mudar. Convivência de um povo fraterno, 
que luta unido para se libertar.
      

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Pai que por meio 
de Seu Filho fez conosco uma aliança de amor, 
por todos os casais que vivem a fidelidade do 
matrimônio, pelo empenho da Pastoral Familiar 
e o ECC na preparação dos casais.
(Zé Vicente) 
1 - De todos os cantos viemos, para louvar o 
Senhor. Pai de eterna bondade, Deus vivo e 
libertador, todo o povo reunido, num canto novo 
louvor. 
Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 
2 - Os pais e mães de família, vamos todos 
celebrar. A força nova da vida, vamos alegres 
cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos 
no amor. 
3 - Bendito o Deus da esperança, que anima a 
gente a andar. Bendito o Cristo da vida, que ensina 
a gente a amar. Bendito o Espírito Santo, que faz 
o povo criador.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho ousamos 
dizer: Pai Nosso... 

19. Momento da Paz

Animador(a) - A superação da violência nasce da 
relação com o outro. A cultura da paz acontece 
em todas as realidades da vida e na relação 
com todos os seres. O primeiro lugar onde o ser 
humano aprende a se relacionar é na família. Em 
silêncio, rezemos pela paz no mundo. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Josmar Braga - Waldeci Farias) 
1 - Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva 
ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti, hei de 
seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim; de 
onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. 
2 - Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar: a 
verdade é como o sol e invadirá teu coração. Sim, 
eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio 
em ti, que crês em mim e à tua luz verei a luz. 
3 - Vem eu te farei da minha vida participar, viverás 
em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, 
eu irei, e viverei a vida inteira assim, eternidade 
é na verdade o amor vivendo sempre em nós. 
4 - Vem, que a terra espera, quem possa e queira 
realizar com amor, a construção de um mundo 
novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu 
nome aos meus irmãos, iremos nós e teu amor, 
vai construir, enfim, a paz.

21. Oração
Presidente - Oração - (silêncio) - Permanecei, ó 
Deus, com Vossos filhos(as) e daí Vossa assistência 
aos que se gloriam de Vos ter por criador e guia, 
renovando o que criastes e conservando o que 
renovastes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo sobre o SÍNODO
(Ler para a assembleia)

O que é um SÍNODO?
Sínodo é uma assembleia periódica de bispos 
de todo o mundo que, presidida pelo papa, se 
reúne para tratar de assuntos ou problemas 
concernentes à Igreja universal. Em virtude 
disso, é importante esclarecer aos fiéis para 
que entendam, em primeiro lugar, o que é 
o Sínodo. O termo “sínodo” deriva do grego 
“sýnodos”, que significa “reunião”. A Constituição 
Dogmática Lumen Gentium, no seu n. 22, 
apresenta o episcopado como um “Colégio” que 
tem à sua frente o sucessor de Pedro, o Papa. 
Assim procedendo, o documento deixou claro 
que cabe aos bispos, sempre em união com o 
Romano Pontífice, em virtude do múnus de ligar 
e desligar que também receberam, enquanto 
sucessores dos Apóstolos, participar ativamente 
nas decisões que afetam a vida eclesial. Assim se 
exprime a Lumen Gentium em um trecho do n. 
22: “Enquanto composto de muitos, este Colégio 
exprime a variedade e a universalidade do Povo 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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do outro; qualquer um deles, sem o outro é 
incompleto. O texto da carta aos Hebreus revela 
que o Filho de Deus, mediante o mistério da 
Encarnação, se fez solidário com a humanidade 
e assumiu integralmente seus problemas, 
entregando-se à morte para introduzir os 
homens no Reino da vida. Ao morrer na cruz, 
Jesus se tornou plenamente solidário, a ponto 
de não se envergonhar em chamar “irmãos” 
àqueles que libertou do pecado. No Evangelho, 
os fariseus querem saber de Jesus se o divórcio é 
permitido ou não. Jesus devolve-lhes a pergunta, 
fazendo-os recordar a lei de Moisés. Que ele não 
contrariou a Lei Divina, mas buscou corrigir um 
comportamento errôneo por parte dos homens 
que lesavam o direito da mulher. A carta servia 
de testemunho, diante de Deus e da sociedade. 
Jesus não nega a Lei de Moisés, mas resgata um 
significado mais profundo. Diz que homem e 
mulher, unidos em matrimônio, formam uma 
unidade indissolúvel, mais forte que os laços de 
sangue ou parentesco. Jesus recupera o sentido 
original da união matrimonial desde o começo 
da criação, em vista de Cristo e de sua graça 
redentora, que instaura uma plenitude para 
o amor conjugal e familiar. Por isso, o homem 
deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só 
carne. Portanto, o que Deus uniu o homem não 
separe!” As palavras de Jesus sobre o matrimônio 
e o divórcio deveriam ser entendidas com base 
na relevância da relação amorosa do casal. Na 
escola de Jesus aprendemos que as coisas que são 
seladas com o amor e a bênção de Deus jamais 
podem se dissolver. Ao falar do matrimônio, Jesus 
afirma que aquilo que é unido por Deus nenhum 
ser humano pode separar. Mais do que um 
imperativo moral ou rigorismo legal, Jesus quer 
mostrar que, se de fato queremos seguir segundo 
a vontade de Deus, é preciso passar a ver nossas 
realidades a partir dos olhos da fé. Que diante 
das dificuldades conjugais e familiares saibamos 
que nossas famílias foram unidas e concebidas 
pelo próprio Deus. Que não cedamos aos apelos 
da sociedade que cada vez mais tenta relativizar 
a importância e a graça que é ter uma família. 

(Complemento de texto: Frei Diego Atalino de Melo)

Leituras da Semana
2ª feira: Jn 1,1-2,1.11; Gl 6,14-18; Jn 2,3-8; Lc 10,25-37
3ª feira: Jn 3,1-10; Sl 129; Lc 10,38-42
4ª feira: Jn 4,1-11; Sl 85; Lc 11,1-4
5ª feira: Ml 3,13-20; Sl 1; Lc 11,5-13
6ª feira: Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9; Lc 11,15-26
Sábado: Jl 4,12-21; Sl 96; Lc 11,27-28
Domingo: Sb 7,7-11; Sl 89; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30

de Deus; e enquanto unido sob um Chefe, exprime 
a unidade do rebanho de Cristo. Nele, os Bispos, 
respeitando fielmente o primado e o principado de 
seu Chefe, gozam do poder próprio para o bem dos 
seus fiéis e mesmo para o bem de toda a Igreja, 
revigorando sempre o Espírito Santo, sua estrutura 
orgânica e a sua concórdia” A constituição, de fato, 
deste Sínodo se deu em 15 de setembro de 1965, 
pelo Papa Paulo VI, através da Carta Apostólica sob 
a forma de Motu Proprio “Apostolica Sollicitudo”. 
Ali se define o que seja o Sínodo dos Bispos, de 
acordo com o pensamento dos padres conciliares 
expresso na Lumen Gentium. A função do sínodo é 
“consultiva” (edocendi et concilia dandi se afirma 
no original latino). Contudo, o Sínodo pode ter 
uma função deliberativa, sendo que esta precisa 
ser ratificada pelo Romano Pontíficio, o Papa. 

Vatican News

24. Bênção
Presidente - Ó Deus criador e misericordioso 
Salvador do Vosso povo, derramai bênçãos 
abundantes sobre as nossas famílias. Amém.
- Vós que quisestes fazer da família o sacramento 
do Vosso amor pela humanidade, protegei-as e 
guardai-as de todo o mal. Amém. 
- Concedei-lhes saúde e prosperidade, paz e 
harmonia, para que deem ao mundo testemunho 
de Vossa glória. Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (Pe. José Cândido da Silva) 
Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai, 
anunciai o Evangelho a toda criatura. 
1 - Eu vos envio servidores do Reino, onde 
estiverdes eu convosco estarei. Eu vos envio 
despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. 
2 - Eu vos envio promotores da paz, ministros 
sois da reconciliação. Eu vos envio mensageiros 
alegres, quem encontrardes tratareis com amor. 
3 - Eu vos envio testemunhas da vida, clamor 
supremo, vocação universal. Eu dou a todos vida 
plena e fecunda, sinais da morte combatei, é o mal. 
4 - Eu vos envio construtores do amor, fazei 
irmãos, Deus é Pai, proclamai. Cidade viva, um só 
povo formai, um só batismo, só um Senhor adorai.

Meditando a Palavra de Deus
Na primeira leitura o autor relata a criação da 
mulher e mostra o que significa ser humano na 
perspectiva do projeto de Deus. A mulher se 
torna uma companheira do homem. Na relação 
homem-mulher, a mulher é destinada a ser 
alguém em quem o homem encontra força, apoio, 
parceria. É o relacionamento mais estreito que 
pode haver entre as pessoas. Homem e mulher, 
seres humanos, em pé de igualdade; um é parte 


