
29º Domingo do Tempo Comum - 18/10/2015
 (Is 53,10-11; Sal 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45)

Motivação inicial
Celebramos o memorial da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus que 
deu a vida por todos. Contudo, a maior parte da humanidade não co-
nhece essa Boa Nova. Jesus nos ensina: “Quem quiser ser o primeiro, 
seja o servo de todos” (Mc 10,44). Nenhuma ambição terrena move a 
Igreja, mas a continuação da obra de Cristo que veio para servir, e não 
para ser servido (cf. GS 3). Hoje é o Dia Mundial das Missões: “Missão é 
servir”. A cooperação missionária é tarefa da Igreja local porque a mis-
são ad gentes é dever de todo o Povo de Deus. A coleta feita neste final 
de semana é uma forma de participar das obras missionárias em todo 
mundo. Sejamos verdadeiros discípulos missionários.
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Oração dos fiéis
“Missão é servir” e Jesus nos dá o exemplo. “Quem quiser ser o primeiro, seja o servo 
de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida 
como resgate para muitos” (Mc 10, 44-45). Apresentemos a Deus nossos pedidos, di-
zendo: Senhor, ensina-nos a servir.

1. Deus de amor e misericórdia, protegei a vossa Igreja, chamada a “fazer discípulos to-
dos os povos”, para que continue fiel na missão de servir com ousadia até os confins da 
terra, rezemos.

2. Acompanhai com o vosso Espírito consolador todos os missionários e missionárias 
que deixam a família e a Pátria na alegria de servir na missão além-fronteiras, para que 
nunca lhes faltem o entusiasmo e esperança, rezemos.

4. Suscitai em nossas comunidades vocações missionárias dispostas a servir na missão 
em todos os continentes, especialmente onde Cristo ainda não é conhecido e amado, 
rezemos. 

5. Abençoai com sabedoria a nossa Pátria, os governantes e todas as lideranças a ser-
viço da sociedade, para que administrem o bem comum com honestidade e justiça, 
rezemos.

6. Iluminai a nossa comunidade para que, neste Dia Mundial das Missões, saiba fazer sua 
oferta com generosidade em favor das obras missionária em todo o mundo, rezemos.
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