
27º Domingo do Tempo Comum - 04/10/2015
(Gn 2,18-24; Sal 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16)

Motivação inicial
Iniciamos o Mês das Missões e a Campanha Missionária com o tema 
“Missão é servir”. A reflexão dá continuidade à Campanha da Frater-
nidade e nos sensibiliza para amar o próximo em uma dimensão uni-
versal. “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44). 
A liturgia nos apresenta as palavras de Jesus sobre o matrimônio. As 
famílias cristãs são testemunhas do amor e da vida de Cristo em casa, 
na sociedade e nos confins do mundo. No Evangelho, o gesto de Jesus 
com as crianças nos ensina como devemos receber o Reino de Deus. 
Participemos com entusiasmo de todas as iniciativas missionárias.
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Oração dos fiéis
“Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos” (Mc 10,44). Jesus nos convida a 
cooperar na construção do Reino de Deus com o nosso serviço. Rezemos confian-
tes: Santificai-nos, Senhor, segundo o vosso serviço.

1. Iluminai Senhor a vossa Igreja servidora e missionária, o Papa Francisco, os bis-
pos, padres, diáconos e religiosos, para que sejam sempre solícitos a lavar os pés 
dos mais necessitados, rezemos.

2. Olhai para todos os povos do mundo, em especial os que vivem nas regiões de 
conflito e violência, e inspirai caminhos de tolerância, diálogo e paz, rezemos.

3. Abençoai as crianças do Brasil e do mundo, para que, protegidas de todo mal, 
sejam respeitadas e amadas como Jesus as amou e as acolheu, rezemos.

4. Concedei às famílias cristãs e a cada um de nós, a graça da generosidade e da 
solidariedade para servir aos excluídos em todas as periferias, rezemos.

5. Neste mês missionário, despertai em nossas famílias e comunidades vocações 
dispostas a testemunhar o evangelho em todo o mundo, rezemos.
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