
30º Domingo do Tempo Comum - 25/10/2015
(Jr 31,7-9; Sal 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52)

Motivação inicial
Deus tem um desejo universal de salvação. Entre a multidão estão também os ce-
gos e os coxos. Jesus cura Bartimeu, “cego e mendigo de Jericó”. E ele deixa o iso-
lamento da beira da estrada para “seguir Jesus pelo caminho” (Mc, 10, 52). A nossa 
missão é seguir Jesus na alegria de lavar os pés uns aos outros, conforme nos diz 
o Papa Francisco: “Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno!” (EG 
101). Neste último domingo do Mês das Missões celebramos também o Dia Nacio-
nal da Juventude (DNJ). E ainda, nesta semana, somos convidados a voltar nossa 
atenção para a Amazônia. Rezemos pelos jovens e pela Igreja na Amazônia.
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Oração dos fiéis
É dever da Igreja local partilhar a alegria do evangelho até os confins do mundo. Con-
fiantes em Deus que se inclina e lava os pés da humanidade inteira, rezemos: 
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja servidora e missionária.

1. Deus de amor, abençoai os ministros ordenados, os consagrados e consagradas, e 
os leigos missionários, para que sejam no mundo sinais de esperança, justiça e frater-
nidade, rezemos.

2. Olhai pelos que sofrem em meio a tantas necessidades, doenças, dependências, 
violência e abandono, que suas dores contribuam para a redenção da humanidade, 
rezemos.

3. Fazei com que a Campanha Missionária realizada em todo o Brasil, especialmente 
nos pequenos grupos e comunidades, anime os cristãos a serem sal da terra e luz do 
mundo, rezemos.

4. Iluminai os nossos jovens que celebram o Dia Nacional da Juventude para que, for-
talecidos na fé, participem com coragem na transformação da sociedade, rezemos.

5. Fortalecei a Igreja na Amazônia com numerosos missionários e missionárias com-
prometidos na missão profética de defender a vida e servir as comunidades indíge-
nas, ribeirinhas e quilombolas, rezemos.
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