
28º Domingo do Tempo Comum - 11/10/2015
(Sb 7,7-11; Sal 89; Hb 4,12-13; Mc 10,17-30)

Motivação inicial
Neste segundo Domingo do Mês das Missões, a Palavra de Deus nos 
ajuda a discernir entre valores perecíveis e valores eternos, como a sa-
bedoria, a caridade e o amor. Jesus nos mostra que, para ser apto ao 
Reino de Deus, não basta cumprir leis e preceitos. Requer entrega e 
generosidade para repartir com os pobres, viver a alegria de dar e do-
ar-se sem pôr condições. Celebremos, hoje, a vida de tantos discípulos 
missionários que, apesar de perseguidos por causa do evangelho, são 
exemplos de serviço samaritano e profético.
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Oração dos fiéis
Seguir Jesus implica desapego das riquezas e ser solidário com os pobres. No Reino 
de Deus, tudo deve ser partilhado entre todos. Elevemos nossas preces, dizendo: 
Senhor, ajudai-nos a sermos fiéis servidores.

1. Deus de bondade, conservai na fé e na caridade o nosso Papa Francisco, os bis-
pos, o clero e todas as lideranças da Igreja, para que testemunhem a alegria do 
Evangelho além de suas fronteiras, rezemos.

2. Protegei e recompensai todos os discípulos missionários perseguidos e ameaça-
dos por causa do evangelho, rezemos.

3. Iluminai o povo brasileiro que celebra sua Padroeira Nossa Senhora Aparecida e, 
por intercessão da Serva do Senhor, fazei crescer em nosso país a justiça, a paz e a 
solidariedade, rezemos.

4. Olhai com amor paterno para todas as crianças do Brasil e do mundo, principal-
mente para aquelas que sofrem abandono, violência e fome, rezemos.

5. Preparai Senhor, nosso coração para o Dia Mundial das Missões, a ser celebrado 
no próximo domingo. Como Igreja em saída missionária, tornai-nos generosos e 
solidários com as missões em todo o mundo, rezemos.
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