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ANO NACIONAL DO LAICATO

CONVERSÃO E SEGUIMENTO

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem vindos irmãos e irmãs. Estamos no
primeiro mês do ano. É tempo de descanso
para uns, e muito trabalho para outros. O
Senhor nos chama à conversão e ao
seguimento do seu projeto de vida e amor
para todos. Estejamos atentos a voz de Deus.

Refrão: Eu quero ouvir tua voz, teu
grito de libertação. Fazer ressoar o meu
Reino, em todo universo, meu filho eu
te peço, é tua missão.
C. O novo sempre nos questiona. É hora
de nos lançarmos ao desconhecido. Partir
para a missão como faz o profeta Jonas e
o Apóstolo São Paulo. Deixar as redes
para seguir Jesus é sinal de quem tem
disponibilidade e sensibilidade para a causa
do Reino. Cantemos.

02. CANTO
Quando chamaste os doze... nº 116

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. É Domingo, Dia do Senhor. É Páscoa
de Jesus e nossa. Sintamos a presença da
Santíssima Trindade que nos reúne. Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. O Amor do Criador, a redenção do
Filho e a força transformadora do Espírito
estejam sempre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. A conversão é processo que dura a vida
toda. Perpassa todo o nosso ser. Visita
todos os nossos sentimentos. A vinda de
Jesus é um convite a retomar o caminho da
santidade. Para isso o Deus da vida nos
criou. Por isso imploremos ao Senhor que
nos converta cantando:
Senhor, se tua voz... nº 1.157
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Pelo dom da vida que é o melhor
patrimônio que o Senhor nos deu,
glorifiquemos a Deus cantando.
Glória a Deus na imensidão... nº 1.161

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi
a nossa vida segundo o vosso amor,
para que possamos, em nome do vosso
Filho, frutificar em boas obras. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C.1 Escutemos a Palavra do Senhor e a
coloquemos em prática.

PRIMEIRA LEITURA: Jn 3, 1-5.10
L.1 Leitura da Profecia de Jonas.

SAMO RESPONSORIAL: 24(25)
Refrão: Mostrai-me, ó Senhor, vossos
caminhos, vossa verdade me oriente e
me conduza!

SEGUNDA LEITURA: 1Cor 7, 29-31

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 1, 14-20

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia...
O Reino do Céu está perto! Convertei-vos,
irmãos, é preciso! Crede todos no santo
Evangelho!

Evangelho de Jesus Cristo Segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
O povo de Deus sofreu muito com a
opressão dos babilônicos. Por isso a
resistência de Jonas ao pedido do Senhor:
Vá a Nínive e Evangelize! Para os Israelitas
melhor é destruir aquele povo já em ruínas.
A tentação de Jonas pode ser também a
nossa: vingar aquele maldito que nos fez
aquele mau. Deus não pensa como nós. É
isso que o autor do livro de Jonas ensina
para os seus compatriotas e para nós. Deus
quer salvar a todos.
Este texto nos ensina a eficácia do
Evangelho. Às vezes olhamos para algumas
pessoas ou situação e achamos que não tem
jeito. O Evangelho é eficaz e pode mudar
tudo. Não existe nada que supere o amor
de Deus. E nós, não seremos um Jonas
também na resistência às transformações
sociais, comunitárias e individuais?
A segunda leitura nos fala da brevidade do
presente e da necessidade de empregá-lo
sabiamente. A nossa vida é muito preciosa!
Não se pode correr o risco de dissipá-la
totalmente, recusando o chamamento de
Cristo. São Paulo hoje não quer que
deixemos tudo. Ele apenas nos recomenda
que saibamos atribuir o justo valor às
realidades terrestres. Elas são importantes,
é verdade, mas não são eternas.  Estamos
dispostos a renúncias corajosas por amor



aos irmãos? Tudo passa, só o amor
permanece. No Reino de Deus não haverá
mulher nem marido, porque todos serão
iguais aos anjos de Deus.
Jesus começou sua pregação mostrando
que Deus oferecia ao homem a salvação
porque o seu Reino estava muito próximo.
Isso revela Deus na pessoa de Jesus e sua
vontade era absoluta e tinha a primazia.
Nada em Jesus escapava da comunhão com
Deus. Com Jesus o Reino se faz história:
por meio dele, em suas palavras e seus
gestos poderosos.
Para pertencer ao Reino exige-se
conversão. Jesus diz: “convertam-se”;
abram mão dos antigos esquemas e projetos
de vida. Eles são baseados no egoísmo e
falta de solidariedade. Jesus exige, também,
que abracemos o novo modelo de vida
anunciado por Ele. Não é possível fazer
acontecer o Reino com a mentalidade
errada que temos.
Convertendo-se, o discípulo tem as
exigências do Evangelho. Suas normas
referem-se a atos. É aceitar a mensagem
de Jesus como palavra de Deus. Ela traz a
salvação. Escutar o apelo de Jesus é o
primeiro passo de um longo caminho de
salvação. É Jesus quem testemunha sua
adesão ao Reino e nos convida a fazer o
mesmo. Também nos convida: “Convertei-
vos e crede no Evangelho”.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Jesus nos chama ao crescimento da fé a
todo instante. Professemos a nossa fé: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Quando Jesus chegou começou o dia
da salvação. Confiantes, elevemos as nossas
preces. A cada pedido vamos responder:

R: Senhor, escutai a nossa prece.
L.1 Pela santa Igreja de Deus, para que
pregue com coragem a Palavra de Cristo e
colabore com todos os homens para o
advento de tempos melhores. Rezemos.
L.2 Pelos anciãos que veem aproximar-se
seu dia, para que vivam sua espera, na paz
e na esperança, sempre prontos para
acolher Cristo que vem. Rezemos.
L.1 Pelos jovens confiantes no futuro, para
que não desperdicem o tempo, mas o vivam
intensamente, construindo um mundo mais
justo, sem violência. Rezemos.
L.2 Pelas pessoas apressadas, para que
dediquem um pouco de seu tempo ao
silêncio e à Palavra de Deus. Rezemos.
D. Senhor, vós dissestes: “O tempo está
realizado e o Reino de Deus está
próximo...”. Convertei  nosso coração.
Fazei que, abandonando as vãs
preocupações saibamos seguir-vos com
generosidade e coragem. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Deus nos deu muitas coisas boas . Às
vezes não damos valor ao que recebemos.
O que Ele nos deu de melhor, foi a vida. Ela
não pode ser usada de qualquer forma. O
nosso dízimo é  reconhecimento de tudo de
bom que o Senhor nos dá. Cantemos:
Um coração para amar... nº 471

13. PAI NOSSO
D. Na alegria de sermos irmãos e filhos do
mesmo Pai, rezemos como o Senhor nos
ensinou. Pai Nosso....

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Abraçar uma pessoa é compartilhar a
vida. É estar de bem com ela. É refazer um
laço que foi quebrado. É abraçar o próprio
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Deus na pessoa do irmão e da irmã.
Voltemos à amizade tão sonhada por Deus.
Quando o dia da paz renascer... nº 1.237

15. ORAÇÃO
D. Ajudai-nos, ó Deus, com o vosso
Espírito de caridade. Que vivamos
unidos no vosso amor. Alimentai-nos
com a Palavra de vida que deu força
aos Profetas, Apóstolos e a sua Igreja.
Por Cristo, nosso Senhor.

16. AVISOS
- Dia 26 - Martírio de Gandhi (1948):
Dia da Não Violência.
- Se não foi realizada no dia 20/01, a
Celebração Jubilar dos 60 anos da
Diocese deve ser feito no dia 22/01.
- O Retiro de Carnaval "ALEGRAI-VOS
2018" acontecerá em Ecoporanga. Será
de 10 a 13 de fevereiro. Procure o Grupo
de Oração da Renovação Carismática
em sua Paróquia para receber mais
informações. Faça sua inscrição e
participe conosco!
- Retiro Inaciano promovido pelas Irmãs
do Cenáculo. Local: Centro Diocesano
(CEDI) em São Mateus. Aberto a todos
acima de 18 anos. Informações no
Escritório Paroquial ou no Secretariado
de Pastoral: (27) 3763-1177 / 9.9988-
0662 / dsm.secretariado@gmail.com.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso
e cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espí-

Leituras para a Semana

2ª 2Sm 5, 1-7.10 / Sl 88(89) / Mc 3, 22-30
3ª 2Sm 6, 12b-15.17-19 / Sl 23(24) / Mc 3, 31-35
4ª 2Sm 7, 4-17 / Sl 88 (89) / Mc 4, 1-20
5ª At 22, 3-16 / Sl 116(117) / Mc 16, 15-18
6ª 2Tm 1, 1-8 / Sl 95(96) / Lc 10, 1-9
Sáb.: 2Sm 12, 1-7a.10-17 / Sl 50(51) / Mc 4, 35-41

rito Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Testemunhando o amor, a bênção e a
misericórdia do Senhor em vossas vidas, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Eis-me aqui, Senhor... nº 1.077


