
Preparar com criatividade, em um local visível próximo à 
porta da Igreja uma cruz grande, símbolos que representem 
as missões, cartaz do mês missionário (se houver). Preparar 
a recordação da vida. Iniciar a celebração com o canto de 
ambientação.

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

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

(D. Pedro Brito Guimarães)
1 - “Venham trabalhar na minha vinha”, espalhar 
na terra o meu amor. Muitos não conhecem a 
Boa-Nova, vivem como ovelhas sem pastor.
Unidos pela força da oração, ungidos pelo 
Espírito da missão, vamos juntos construir uma 
Igreja em ação.
(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 - Todos os povos serão teus discípulos e 
batizados com teu Santo Espírito temos certeza de 
tua companhia nos dando força hoje e todo dia.

3. Saudação 
Presidente - Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos para celebrar a nossa fé e a nossa vida 
no Cristo Ressuscitado. Ao celebrarmos o Dia do 
Senhor, somos convidados a ouvir e praticar a 
Palavra de Jesus, que veio não para ser servido, 
mas para servir. Reunidos pelo amor da Trindade 
Santa, façamos o sinal que nos identifica como 
seguidores do Cristo Ressuscitado. Em nome do 
Pai...
Presidente - A graça de Deus nosso Pai, o amor 
de Jesus nosso irmão, a luz e força do Espirito 
Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Neste domingo, Jesus convida 
todas as pessoas a fazerem parte do seu 
projeto de vida, homens e mulheres têm a 
missão de anunciar o Evangelho a todas as 
criaturas.Iniciamos hoje em nossas paróquias 
o Sínodo dos Bispos que acontecerá entre os 
anos de 2021 a 2023. Trazemos presente, os 
fatos e acontecimentos da semana que passou. 
(Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Irmãos e irmãs, reconhecendo as 
nossas culpas para celebrarmos dignamente os 
Santos Mistérios. Reconheçamos em nossas faltas 
e omissões (silêncio). Peçamos perdão.
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, 
tende piedade de nós.
Cristo tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
tende piedade de nós.
Senhor tende piedade de nós.
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11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (10, 35-45)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Crer em Deus é missão de todos nós. 
Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes na bondade do Senhor, 
elevemos a Ele os pedidos de nossa comunidade. 
Após cada prece, rezemos. Acolhei, ó Pai, o nosso 
clamor.
- Senhor, concedei a Vossa Igreja fidelidade e 
dedicação para continuar a missão que Jesus 
Cristo confiou aos apóstolos e a todos nós. Nós 
vos suplicamos.
- Senhor, iluminai nossos governantes, para que 
a missão que lhes fora confiada por meio do voto 
do povo brasileiro seja exercida para o bem da 
nação. Nós vos suplicamos.
- Senhor, confortai os corações dos que sofrem com 
o desemprego, os sem moradia, os refugiados, os 
explorados e abusados em sua dignidade, para 
que não desanimem de lutar por melhores dias. 
Nós vos suplicamos.
 - Senhor, abençoai a Paróquia São João Paulo II, 
em Linhares, para que a festa do seu padroeiro, 
renove o ardor missionário em todas as suas 
comunidades. Nós vos suplicamos.
Presidente - Acolhei, ó Pai, as preces que 
humildemente vos apresentamos, por Cristo 
Nosso Senhor. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, um grupo de pessoas representando os 
vários serviços e ministérios, com camisetas ou símbolos que 
identifique sua missão (onde for possível), entram com a cruz 
que foi preparada, aproximam-se do presbitério, erguendo-a 
para a assembleia, depois para o altar, enquanto se canta.

Animador(a) - Na liturgia de hoje, Jesus responde 
aos dois discípulos: “Quem de vocês quiser ser 
grande, seja servo de todos”. Como cristãos, 
somos chamados a uma ação missionária no estilo 
de Jesus, anunciando o Evangelho como servos, 
numa atitude de despojamento e simplicidade, 
dando testemunho da nova maneira de viver que 
combina com o projeto do Reino. Apresentemos 
ao Altar do Senhor, a vida de todas as pessoas 
que na sua humildade se colocam à disposição 
nos mais variados serviços dentro e fora da 
comunidade.
(Frei Luiz Turra) 
A missão que recebemos de Jesus é a mesma 
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova 
porque o Reino já chegou. 

Presidente -  Deus misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza, um dia, à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
Uno e Trino, que nos enviou Jesus Cristo para nos 
ensinar: “Quem quiser ser o maior seja o servo 
de todos”.
(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira) 
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos louvamos, 
vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, 
nós vos damos graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que 
tirais o pecado do mundo acolhei a nossa súplica. 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. Só Vós sois o Santo, só Vós, o Senhor, só Vós, 
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Vosso Filho 
Jesus nos salvou com seu 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.

(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (53, 10-11)

8. Salmo Responsorial (32) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois, em 
vós, nós esperamos! (bis) 
- Pois reta é a Palavra do Senhor, e tudo o que 
Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, 
transborda em toda a terra a sua graça. 
- 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 esperamos!

9. Leitura da Carta aos Hebreus (4, 14-16)

10. Canto de Aclamação (Liturgia VI - Ano B)
Aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. 
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!

Deus nos fala

Nossa resposta
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16. Canto das Oferendas (José Acácio Santana) 
1 - As sementes que me deste e que não eram 
pra guardar, pus no chão da minha vida, quis 
fazer frutificar. 
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor 
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero 
pôr. (bis) 
2 - Pelos campos deste mundo quero sempre 
semear, os talentos que me deste para eu mesmo 
cultivar. 
3 - Quanto mais eu for plantando mais terei para 
colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todas as 
pessoas, grupos e associações, que se colocam 
a serviço dos irmãos(ãs), necessitados de 
acolhimento, de abrigo, carinho, de alimento 
material e espiritual, de esperança e de paz. 
Cantemos com alegria.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a dor. 
Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho Santo 
de Nosso Criador. E professamos tua verdade, 
que na humanidade plantou tamanho amor... 

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 - Unidos como filhos e filhas de Deus 
que se colocam a serviço do Seu Reino, rezemos 
com fé, a oração que Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

19. Momento da Paz
Animador(a) - A paz é fruto do trabalho de quem 
se faz servidor de todos. Comprometidos em 
promovê-la no meio em que vivemos, rezemos 
em silêncio pela paz no mundo.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Pedro Brito Guimarães)

É comunhão, é comunhão, em Jesus Cristo por 
inteiro neste pão, é comunhão, é comunhão, 
com sua Igreja missionária em ação. 
1 - É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, 
que dia a dia vem em nossa direção. Com Ele 
vamos revelar ao mundo inteiro, os horizontes 
da evangelização. 
2 - É comunhão com o projeto de Jesus, a Boa- 
Nova que Ele veio revelar, que por amor aceitou 
morrer na cruz, para o seu povo oprimido resgatar. 
3 - É comunhão com o Espírito de amor, protagonista 
da evangelização. Ele revela os segredos do 
Senhor, e guia a Igreja nos caminhos da missão. 
4 - É comunhão com a Igreja missionária, que 
nos acolhe, nos convoca, nos envia, como Maria 
segue sempre solidária, alimentada pela santa 
Eucaristia. 

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor nosso 
Deus, bendito sejais por este encontro de irmãos. 
Protegei-nos das tentações do poder e dai-nos a 
graça de vos servir na simplicidade e na alegria. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos

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

“Um à escuta dos outros; e todos à escuta do 
Espírito Santo.” Para tornar concreta e visível aquela 
sinodalidade desejada por Francisco desde o início 
de seu pontificado, o próximo Sínodo dos Bispos 
será celebrado não somente no Vaticano, mas 
em cada Igreja particular dos cinco continentes, 
seguindo um itinerário trienal articulado em três 
fases, feito de escuta, discernimento, consulta. 
Leigos, sacerdotes, missionários, consagrados, 
bispos, cardeais, mesmo antes de discutir, 
refletir e questionar-se sobre a sinodalidade na 
assembleia de outubro de 2023 no Vaticano, se 
encontrarão, portanto, vivendo-a em primeira 
pessoa. Cada um em sua diocese, cada um 
com seu papel, com as suas instâncias. Esta é a 
primeira vez, na história desta instituição querida 
por Paulo VI em resposta ao desejo dos padres 
conciliares de manter viva a experiência colegial 
do Concílio Vaticano II, que um Sínodo começa 
descentralizado. Em outubro de 2015, o Papa 
Francisco, comemorando o 50º aniversário desta 
instituição, expressou o desejo de um caminho 
comum de “leigos, pastores, Bispo de Roma” 
através do “fortalecimento” da assembleia dos 
bispos e “uma descentralização salutar”. O desejo 
agora se torna realidade. Superando qualquer 
“tentação de uniformidade”, mas visando uma 
“unidade na pluralidade”, a abertura do Sínodo terá 
lugar tanto no Vaticano quanto em cada diocese. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Jesus os coloque acima dos outros discípulos. O 
próprio pedido dos dois irmãos possui caráter de 
exigência. E Jesus se dirige a todos os discípulos: 
“entre vós não deveis ser assim, quem quiser 
ser o primeiro, seja o servo de todos”. Na Igreja, 
todos nós precisamos ser servidores, não a partir 
do poder interesseiro, da superioridade, mas a 
partir da disponibilidade, do serviço e da ajuda 
aos irmãos. O verdadeiro modelo é Jesus. Ele não 
viveu “para ser servido, mas para servir”. Ele não 
impõe, não domina, nem controla. Não ambiciona 
nenhum poder. Sua característica é “servir” e “dar 
a vida”, por isso é o primeiro e o maior.  Precisamos 
ser cristãos dispostos a gastar as nossas vidas 
pelo projeto do Reino, pois a grandeza não se 
mede pelo poder que se tem. A busca de honras 
e protagonismo interesseiros rompe a comunhão 
da comunidade cristã. Na sociedade hoje, os 
primeiros são os que têm dinheiro, os que têm 
poder, os que se vestem segundo as exigências 
da moda, os que têm sucesso profissional... E na 
comunidade cristã? Quem são os primeiros? As 
palavras de Jesus não deixam qualquer dúvida: 
“quem quiser ser o primeiro, será o último de 
todos e o servo de todos”. Que eco podem ter 
estas palavras de Jesus na sociedade atual? Na 
comunidade cristã, a única grandeza é a grandeza 
de quem, com humildade e simplicidade, faz 
da própria vida um serviço aos irmãos. Na 
comunidade cristã não há donos, nem grupos 
privilegiados, nem pessoas mais importantes do 
que as outras. Na comunidade cristã há irmãos 
iguais, a quem a comunidade confia serviços 
diversos em vista do bem de todos. O que nos deve 
mover é a vontade de servir, de partilhar com os 
irmãos os dons que Deus nos concedeu.  A atitude 
de serviço que Jesus pede aos seus discípulos deve 
manifestar-se, de forma especial, no acolhimento 
aos pobres, aos humildes, aos marginalizados, aos 
sem vez e sem voz... Seremos capazes de acolher e 
de amar os que levam uma vida pouco exemplar, 
os marginalizados, os estrangeiros, os doentes, os 
idosos, os que ninguém quer e ninguém ama? O 
que pode haver de mais contrário a Jesus e a seu 
projeto de servir em nossas comunidades? 

Leituras da Semana
2ª feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9
3ª feira: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39; Lc 12,35-38
4ª feira: Rm 6,12-18; Sl 123; Lc 12,39-48
5ª feira: Rm 6,19-23; Sl 1; Lc 12,49-53
6ª feira: Rm 7,18-25a; Sl 118; Lc 12,54-59
Sábado: Rm 8,1-11; Sl 23; Lc 13,1-9
Domingo: Jr 31,7-9; Sl 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52

O caminho será inaugurado pelo Papa no Vaticano 
nos dias 9 e 10 de outubro. Seguir-se-ão três fases 
- diocesana, continental, universal - que visam 
tornar possível uma verdadeira escuta do povo de 
Deus e, ao mesmo tempo, envolver todos os bispos 
em diferentes níveis da vida eclesial. Seguindo o 
mesmo esquema, ou seja, com um momento de 
encontro/reflexão, oração e celebração eucarística, 
as Igrejas particulares começarão seu caminho 
no domingo, 17 de outubro, sob a presidência 
do bispo diocesano. “O objetivo desta fase é a 
consulta do povo de Deus para que o processo 
sinodal se realize na escuta da totalidade dos 
batizados”, lê-se no documento. Para facilitar a 
participação de todos, a Secretaria do Sínodo 
enviará um texto preparatório acompanhado 
de um questionário e um vade-mécum com as 
propostas para a realização da consulta. O mesmo 
texto será enviado a Dicastérios da Cúria, Uniões 
dos Superiores e das Superioras Maiores, Uniões 
ou Federações de Vida Consagrada, Movimentos 
leigos internacionais, Universidades ou Faculdades 
de Teologia. Cada bispo, antes de outubro de 
2021, nomeará um responsável diocesano como 
ponto de referência e conexão com a Conferência 
Episcopal, que acompanhará a consulta na Igreja 
particular a cada passo.    

Vatican News

24. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco. Ele está 
no meio de nós!
- Deus Pai, que em Jesus manifestou a solidariedade 
e a caridade, vos faça mensageiros do Evangelho 
e testemunhas do seu amor no mundo. Amém. 
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

25. Canto Final (Tarcísio Bóbbio)
1 - Sei que Jesus Cristo vive no coração do irmão 
/ Que sofre, sente e que chora e precisa sim do 
seu pão. Nossa igreja, Mãe Terna: Diocese de 
Colatina, faz esta reflexão, caminha nesta direção.
EIS AGORA, UMA NOVA MISSÃO! VAMOS 
INTENSIFICAR UM NOVO JEITO DE SER IGREJA, 
O AMOR TESTEMUNHAR… JESUS CRISTO NOS 
CONVIDA A MISSÃO E NOS FAZ “ESPERANÇAR”. 
PELO CAMINHO NOS FALA, ARDE EM NOSSOS 
CORAÇÕES.

Meditando a Palavra de Deus
“Na Igreja de Cristo, todo batizado é missionário”. 
E Jesus no caminho de Jerusalém, vai advertindo 
seus discípulos sobre o verdadeiro sentido do 
poder e do Seu reinado, que se traduz em serviço. 
A inconsciência dos que o acompanham é incrível. 
Querem ficar com os postos privilegiados e serem 
os primeiros no projeto de Jesus. Querem que 


