
Preparar o espaço celebrativo com um painel com cartaz ou 
símbolo do mês das Missões. Para iniciar, cantar suavemente 
o refrão. Preparar também a recordação da vida.

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

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

(Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
Se quiseres, Senhor, cura-me! Se quiseres, 
Senhor, cura-me! Sim, eu quero, estás curado, diz 
o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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 - Amados irmãos e irmãs, sejam todos 
bem-vindos para celebrarmos o memorial da 
Páscoa de Jesus. Continuando Sua caminhada 
rumo a Jerusalém, o Senhor realiza seu último 
milagre: a cura do cego Bartimeu, que recupera a 
visão pela fé. Não consiste apenas em recuperar 
a vista, mas acolher a proposta que Jesus veio 
trazer para todos nós, que é segui-Lo no caminho 
do amor e do dom da vida. Unidos no amor de 
Cristo, façamos o sinal de nossa fé, rezando. Em 
nome do Pai... 
Presidente - O amor do Pai, a doação do Filho 
e a força do Espírito Santo estejam convosco. 
Bendito seja Deus...
Animador(a) - A liturgia de hoje nos apresenta 
um itinerário de conversão e de gratuidade 
do amor de Deus e a participação ativa do ser 
humano. Estamos no mês missionário, no mês 
do Rosário.  Por motivação do Papa Francisco 
e diante da situação em que vivemos, neste 
ano ressaltamos o testemunho de missionários 
e missionárias na vivência da compaixão e da 
esperança. São pessoas anônimas que estão na 
linha de frente dessa realidade de pandemia. 
Neste momento vamos trazer presente os fatos 
e acontecimentos que marcaram a semana que 
passou. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa 
Presidente - No mundo de hoje, milhões de 
jovens, crianças e adultos gritam à margem 
do caminho: “Senhor, tem piedade de mim”. 
Pensemos em nossas cegueiras em relação 
ao sofrimento desses irmãos e irmãs (silêncio). 
Reconheçamos nossas fraquezas cantando.
(Frei Luiz Turra)
1 - Por nossas fraquezas humanas, Senhor tende 
piedade. Por nosso injusto egoísmo, Senhor 
tende piedade.
Por nossas faltas de fé e de amor, piedade, 
piedade, Senhor! (bis)
2 - Porque eu não fui solidário, Senhor tende 
piedade. Porque fomos indiferentes, Senhor 
tende piedade.
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- Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes 
no deserto. Os que lançam as sementes entre 
lágrimas, ceifarão com alegria.
- Chorando de tristeza sairão, espalhando 
suas sementes; cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes!

9. Leitura da Carta aos Hebreus (5, 1-6)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis) 
1 - Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a 
morte;/ fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida 
imperecíveis. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (10, 46-52)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Com confiança renovemos nossa 
fé no Senhor que nos resgata da escuridão, 
nos liberta do medo e nos traz de volta à vida, 
rezando. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Supliquemos ao Senhor por nossas 
necessidades, cantando: Acolhei nossa prece 
Senhor! Sobre nós derramai vosso amor! (D.R.)

- Iluminai, Senhor, a Vossa Igreja confiada ao 
Papa Francisco, aos bispos, padres, diáconos, 
religiosos e religiosas espalhados pelo mundo 
inteiro, para que sejam presença viva junto aos 
doentes, que estão em casa ou nos hospitais, 
às famílias enlutadas, aos pobres e excluídos da 
sociedade. Rezemos.
- Despertai, Senhor, a consciência de nossos 
governantes para que não fiquem indiferentes 
diante do esgotamento dos profissionais de saúde, 
por causa da pandemia e lhes conceda condições 
dignas de trabalho e salário justo. Rezemos. 
- Dai-nos sabedoria, Senhor, para que sejamos 
continuadores da vida e missão de Jesus, sempre 
prontos a resgatar aqueles que mais necessitam 
de libertação. Rezemos.
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.

Presidente - Deus de infinita bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao nosso Deus Uno 
e Trino, pelas pessoas que se colocam a serviço 
de uma sociedade mais igualitária, onde a Luz de 
Cristo brilhe para todos.
(CD em casa - Pe. Anderson Gomes)
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)
Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai, Vós de Deus Cordeiro Santo, 
nossas culpas perdoai. 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)
Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, 
acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós 
somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o 
Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor. 
Glória, glória, glória a Deus nas alturas. (bis)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus Todo-Poderoso, 
aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade 
e dai-nos o que nos ordenais para conseguirmos 
o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Fazer uma bonita coreografia para a entrada do Livro da Palavra 
de Deus (onde for possível).

(Pe. José de Freitas Campos) 
A comunidade dança alegre e canta acolhendo 
agora a Palavra Santa. (bis) 
1 - A Palavra vem, vem nos libertar como um 
vento forte a nos arrastar. 
2 - A Palavra vem, fala ao coração, chega como a 
chuva, fecundando o chão.
3 - Vamos caminhar irmãs e irmãos, já chegou à 
hora da nossa missão.

7. Leitura do Livro do Profeta Jeremias 
(31, 7-9)

8. Salmo Responsorial (125) 
(CD Cantando os Salmos - Ano B)
Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de 
alegria! (bis)
- Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, 
parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa 
boca, nossos lábios, de canções.
- Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com 
eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor, exultemos de alegria!

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - O cego Bartimeu nos mostra 
que a fé cristã não combina com acomodação 
e individualismo, mas ela é essencialmente 
comunitária. Ela nasce da ação de Deus em favor 
da vida de seu povo. Apresentemos ao Altar do 
Senhor o nosso compromisso com a missão e o 
anúncio do Evangelho. A coleta feita neste dia é 
uma forma de colaborar com a missão universal. 
Que a nossa oferta seja sincera e generosa.           

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 ao Deus de amor, pelas 
pessoas que se colocam a serviço dos mais 
fragilizados nesta pandemia.
(Reginaldo Veloso) 
Bendito seja Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. 
Por Cristo nos brindou todas as bênçãos do 
Espírito. (bis)
1 - Pois, juntamente com Cristo, antes de o mundo 
criar, Deus já nos tinha escolhido a fim de nos 
consagrar. De amor oferta sem mancha; para 
adoção destinou, seus filhos somos por Cristo, 
de sua graça o louvor. 
2 - Pois, sobre nós esta graça, conforme havia 
traçado, Deus, nosso Pai, derramou pelo seu Filho 
amado. Que com seu sangue consegue para nós 
a libertação. A remissão dos pecados, graça sem 
comparação! 

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 - Com confiança e unidos a todos que 
reconhecem Jesus com luz verdadeira, rezemos a 
oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz

Animador(a) - Onde há fé, há amor; onde há 
amor, há paz; onde há paz, há Deus, e onde há 
Deus, nada falta. Rezemos em silêncio pela paz.

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. 
5 - É comunhão com a história do meu povo, que 
sofre, chora e não cansa de esperar. Da velha 
terra vai nascer um mundo novo, nesta esperança 
vamos juntos comungar.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Jesus 
abriu os olhos ao cego para que o seguisse no 
caminho. Iluminai os olhos do nosso coração, 
para que sigamos o Vosso Filho como verdadeiros 
discípulos, em toda a nossa vida. 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. O itinerário sinodal, que 
o Papa aprovou, é anunciado em um documento 
da Secretaria do Sínodo no qual são explicadas 
suas modalidades. “Um processo sinodal integral 
só será realizado de forma autêntica se as Igrejas 
particulares estiverem envolvidas nele”. Assim 
tem início a segunda fase do caminho sinodal, o 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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povo. O Evangelho de hoje narra a cura do cego 
Bartimeu, que sentado à beira do caminho, está 
numa situação total de exclusão, mas não está 
conformado. Ele sabe que Jesus pode transformar 
sua vida e por isso clama por piedade. Os que 
o impedem de gritar representam os que não 
querem ver a transformação acontecer e optam 
por deixar tudo como está. Mas o cego, vendo 
Jesus com o íntimo do seu coração, continua a 
gritar. Jesus sempre atento aos gritos dos fracos, 
manda alguém chamá-lo. O convite é repleto de 
ânimo; “Coragem, levanta-te, Jesus te chama!” e 
o pedido é surpreendente: “Mestre, que eu veja!” 
Sabemos que essa visão não é somente biológica, 
mas é um desejo de ver do jeito que o Mestre vê, 
pois após ser curdo ele abandona tudo e segue 
Jesus pelo caminho. Ele não buscou Jesus com 
interesse egoísta, mas com a reta intenção de 
segui-Lo. Bartimeu nos mostra que a fé cristã 
não combina com acomodação e individualismo 
e quem for capaz de aceitar as exigências do 
seguimento, conseguirá enxergar e seguirá Jesus 
no caminho, como o cego Bartimeu. Nós, povo 
sacerdotal, somos convocados a olhar para a 
frente, seguir o caminho da luz, pois o Senhor nos 
ama e nos conduz para um caminho reto, onde 
não tropeçaremos. Temos que sair da margem, 
da beira do caminho e seguir Jesus que nos salva 
e nos liberta, abandonar o medo e as falsas 
seguranças e ser capazes de arriscar. O discípulo 
e a discípula de verdade são capazes de levantar 
a bandeira da paz, da liberdade, da igualdade 
social, da justiça e da solidariedade, e gastar a 
vida em favor dos irmãos, mesmo que tenham 
que passar pelo caminho da cruz. A história de 
Bartimeu é a história de um caminho de fé, de 
uma confiança e de um generoso seguimento 
que se realiza de modo pessoal e comunitário. 
Sejamos continuadores da vida e missão de Jesus, 
sempre prontos a resgatar aqueles que mais 
necessitam de libertação. O que significa, dentro 
da realidade brasileira, não se calar e jogar fora o 
manto, enxergar e comprometer-se com Jesus?

Leituras da Semana
2ª feira: Rm 8,12-17; Sl 67; Lc 13,10-17
3ª feira: Rm 8,18-25; Sl 125; Lc 13,18-21
4ª feira: Rm 8,26-30; Sl 12; Lc 13,22-30
5ª feira: Ef 2,19-22; Sl 18; Lc 6,12-19
6ª feira: Rm 9,1-5; Sl 147; Lc 14,1-6
Sábado: Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93; Lc 14,1.7-11
Domingo: Dt 6,2-6; Sl 17; Hb 7,23-28; Mc 12,28b-34

caminho “continental”, programado para durar 
até março de 2023. O objetivo é dialogar a nível 
continental sobre o texto do Instrumentum 
laboris e realizar, em seguida, “um ato ulterior 
de discernimento à luz das particularidades 
culturais específicas de cada continente”. Cada 
reunião continental dos episcopados nomeará, 
por sua vez, antes de setembro de 2022, um 
responsável que atuará como referência junto aos 
próprios episcopados e à Secretaria do Sínodo. 
Nas Assembleias continentais será elaborado um 
documento final, a ser enviado em março de 2023 
para a Secretaria do Sínodo. Ao mesmo tempo das 
reuniões continentais, também se deverão realizar 
assembleias internacionais de especialistas, que 
poderão enviar suas contribuições. Por fim, será 
elaborado um segundo Instrumentum laboris, cuja 
publicação está prevista para junho de 2023.                          

Vatican News

24. Bênção
Presidente - Deus vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- Ele faça brilhar sobre vós a Sua face e vos seja 
favorável. Amém. 
- Dirija para vós o Seu rosto e vos conceda a paz. 
Amém. 
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém. 
- A tua fé te curou! Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

25. Canto Final (Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti) 
Feliz de quem caminha, tendo Deus no coração, 
quem faz da sua vida, uma eterna procissão. (bis) 
1 - Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o 
Reino, como vocação, escolhi o mundo, como 
moradia, escolhi o pobre como meu irmão. 
2 - Quero ver o mundo, com o teu olhar, e a dor 
da vida, com teu coração. Vou levar ajuda a quem 
precisar, vou cantar a vida como uma canção. 

Meditando a Palavra de Deus
Na liturgia de hoje, o profeta Jeremias deseja 
reerguer as esperanças do povo sofrido, revelando 
a atenção salvadora e amorosa de Deus. E 
proclama que a salvação chegou: “Façam festas, 
gritem de alegria!” O Senhor salvou seu povo. 
Liberto, o povo tem muitos motivos para cantar. 
Não há mais escravidão, somente liberdade. 
Todos cegos, coxos, grávidas e parturientes serão 
reconduzidos por Deus por um caminho reto 
onde ninguém tropeçará, rumo à libertação para 
o povo de Israel. Na carta aos Hebreus, São Paulo 
revela que, em Jesus, a figura do sumo sacerdote 
realiza-se plenamente. Ele é o único capaz de 
apresentar nossas necessidades e orações a 
Deus, pois está totalmente sintonizado com a 
compaixão do Pai em favor dos sofredores do seu 


