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Nº 2702 – ANO A – VERDE
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 18/10/2020

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A celebração de hoje nos convida a
crescer sempre mais no espírito missionário,
colocando-nos à disposição de Jesus para
realizarmos o seu projeto neste Dia Mundial
das Missões. Cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 6 (CD 24), 45
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o
amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vocês.

6. GLÓRIA: 205 (CD 3), 220
Dir.: Louvemos a Deus pela juventude e por
todos os missionários e missionárias. Eles
expressam seu vigor e fazem uma igreja
alegre na propagação da Palavra de Deus.
Cantemos.
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Pai, única fonte de
autoridade, fazei que ninguém abuse do
poder que vós lhe confiastes, para que
toda autoridade sirva para o bem de todos
e assim o mundo vos reconheça como único
e verdadeiro Senhor. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Is 45,1.4-6

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!

9. SALMO RESPONSORIAL: 95(96)

5. ATO PENITENCIAL: 198, 161 (CD 3)

Ó família das nações, dai ao Senhor poder
e glória!

Dir.: Irmãos e Irmãs, reconheçamos as nossas culpas e nos coloquemos com humildade diante de nosso Deus todo poderoso
arrependidos e necessitados de seu perdão.
Cantemos.

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira!
Manifestai a sua glória entre as nações,
e entre os povos do universo, seus prodígios!

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

Pois Deus é grande e muito digno de louvor,
é mais terrível e maior que os outros deuses,
porque um nada são os deuses dos pagãos.
Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus.

Ó família das nações, dai ao Senhor poder
e glória!

Senhor, por todos aqueles que desempenham
atividades missionárias através do amor aos
doentes, aos perseguidos, aos prisioneiros,
aos esquecidos, para que seu exemplo seja
estimulo à vivência ao amor ao próximo.
Rezemos ao Senhor.

Ó família das nações, dai ao Senhor,
ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
Oferecei um sacrifício nos seus átrios.

Senhor, por todas nossas comunidades,
para que através do testemunho e da ação
missionária, empenhem-se por se tornar
cada vez mais verdadeiras escolas de amor
fraterno. Rezemos ao Senhor.

Adorai-o no esplendor da santidade,
terra inteira, estremecei diante dele!
Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!”
pois os povos ele julga com justiça.
10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 1,1-5b

Dir.: Acolhe, Senhor, os nossos pedidos
e renovai a esperança da vossa Igreja no
anúncio do Evangelho, hoje e sempre. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Como astros no mundo vós resplandeçais,
mensagem de vida ao mundo anunciando,
da vida a Palavra, com fé, proclameis,
quais astros luzentes no mundo brilheis.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Mt 22,15-21

16. PARTILHA DOS DONS: 398, 392 (CD 4)

O Senhor esteja convosco!
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

Dir.: Diante do Altar do Senhor, apresentamos
a nossa vida e o desejo de contribuir na obra
missionária da Igreja. Apresentemos também
a nossa oferta e o nosso coração. Cantemos.

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ

17. PAI NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Atentos à Palavra do Senhor e seguindo
seu divino ensinamento, rezemos a oração
que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso...

Dir.: Na intimidade com Deus, que está próximo de nós, elevemos a Ele as nossas preces.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Sejamos, ó Pai, Instrumentos da missão!

(Omite-se o abraço da paz, conforme orientações dadas pelo Arcebispo para a prevenção
da Covid-19).

Senhor, pela Igreja de Deus, para que a consciência missionária nunca esmoreça, mas,
ao contrário, seja sempre alimentada pela
oração e comunitária, rezemos ao Senhor.

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde
a Reserva Eucarística está cuidadosamente
depositada no sacrário. Abre a porta do
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de
adoração. Com reverência pega a âmbula
que contém a Sagrada Reserva Eucarísti-

Senhor, pelos missionários que se encontram espalhados pelo mundo, sobretudo nos
lugares onde os desafios são imensos. Para
que através de nossa oração e generosidade,
não esmoreçam na resposta à missão que
receberam, rezemos ao Senhor.
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ca. Leva-a até o altar, de onde parte para a
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis.
Terminada a distribuição, leva a Sagrada
Reserva até o sacrário.)

TODOS: Graças a Deus!
24. CANTO DE ENVIO: 647 (CD 26), 651
(CD 11)

19. COMUNHÃO: 493 (CD 4), 781 (CD 26)
20. RITO DE LOUVOR: 838, 842

25. LEITURAS DA SEMANA

Dir.: Temos muito motivos para louvar o nosso
Deus, quanta gratidão, quantas graças temos
recebidas por seu infinito amor e misericórdia!
Cantemos, louvando ao Senhor.

2.ª-feira: Ef 2,1-10, Sl 99(100),2.3.
4.5 (R/. 3b), Lc 12,13-21
3.ª-feira: Ef 2,12-22, Sl 84(85),9ab10. 11-12.13-14 (R/. cf. 9),
Lc 12,35-38

(O dirigente motiva a comunidade a expressar
os seus louvores e, depois, canta-se um
salmo ou canto bíblico.)

4.ª-feira: Ef 3,2-12, Cânt.: Is 12,2-3.
4bcd.5-6 (R/. cf. 3),
Lc 12,39-48

21. ORAÇÃO

5.ª-feira: Ef 3,14-21, Sl 32(33),1-2.45.11-12.18-19 (R/. 5b),
Lc 12,49-53

Oremos (pausa): Dai-nos, ó Deus, colher
dos frutos da nossa participação na escuta de vossa Palavra para que, auxiliados
pelos bens terrenos, possamos conhecer
os valores eternos. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

6.ª-feira: Ef 4,1-6, Sl 23(24),1-2.34ab. 5-6 (R/. cf. 6),
Lc 12,54-59
Sábado: Ef 4,7-16, Sl 121(122),
1-2.3-4a.4b-5 (R/. cf. 1),
Lc 13,1-9

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

w A acolhida deve ser afetuosa para que
todos se sintam acolhidos na casa do Pai e
pertencentes a esta comunidade. Colocam-se
as intenções para a celebração: falecidos,
aniversário, doentes...

Dir.: O Senhor nos abençoe e nos guarde!
Amém.
Dir.: O Senhor faça brilhar sobre nós a sua
face e se compadeça de nós! Amém.

w Antes da introdução ao Mistério celebrado,
pode-se entoar um cântico contemplativo
e fazer o acendimento da vela (708, 714).

Dir.: O Senhor volte para nós o seu rosto e
nos dê a paz! Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, o Pai
e o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Dir.: Que a alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos
acompanhe.
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“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
Queridos irmãos e irmãs!
No sacrifício da cruz, onde se
realiza a missão de Jesus (cf. Jo
19, 28-30), Deus revela que o seu
amor é para todos, para cada um
de nós (cf. Jo 19, 26-27). E pede
nossa disponibilidade pessoal para
sermos enviados, porque Ele é Amor
em constante movimento missionário,
sempre saindo de si mesmo para dar vida.
Por amor à humanidade, Deus Pai enviou
o seu Filho Jesus (cf. Jo 3, 16). Jesus é
o Missionário do Pai: sua Pessoa e sua
obra estão em total obediência à vontade
do Pai (cf. Jo 4,34; 6,38; 8,12- 30; Heb
10,5-10). Por sua vez, Jesus, crucificado
e ressuscitado por nós, atrai-nos à sua
missão de amor e, com o seu Espírito que
anima a Igreja, nos faz seus discípulos e
nos envia em missão ao mundo e a todos
os povos.
“A missão, a “Igreja em saída”, não é um
programa, uma intenção a ser concretizada
por pura força de vontade. É Cristo que
faz a Igreja sair de si mesma. Na missão
de anunciar o Evangelho, nos movemos
porque o Espírito nos empurra e conduz”
(Francisco, Sem Ele nada podemos fazer,
2019, 16-17). Deus sempre nos ama
primeiro e com esse amor chega até nós
e nos chama. Nossa vocação pessoal vem
do fato de sermos filhos e filhas de Deus
na Igreja, sua família, irmãos e irmãs no
amor que Jesus nos testemunhou. Todos,
no entanto, têm uma dignidade humana
fundada no convite divino de serem filhos e
filhas de Deus e tornar-se, no sacramento

do Batismo e na liberdade de fé, o
que sempre foram no coração
de Deus.
A própria vida, recebida gratuitamente, sem a nossa própria ação,
já constitui um convite implícito
para entrar na dinâmica da doação:
uma semente que, nos batizados, amadurecerá como uma resposta de amor no
casamento ou na virgindade por causa do
Reino de Deus. A vida humana surge do
amor de Deus, cresce no amor e tende
para o amor. Ninguém é excluído do amor
de Deus e, no santo sacrifício de seu Filho
Jesus na cruz, Deus venceu o pecado e a
morte (cf. Rm 8,31-39). Para Deus, o mal
– inclui o pecado – torna-se um desafio
para responder com amor ainda maior
(cf. Mt 5,38-48; Lc 23,33- 34). Por isso,
no Mistério Pascal, a misericórdia divina
cura a ferida original da humanidade e
derrama-se sobre o universo inteiro. A
Igreja, sacramento universal do amor de
Deus pelo mundo, continua a missão de
Jesus na história e nos envia para todos
os lugares para que, por meio do nosso
testemunho de fé e do anúncio do Evangelho, Deus continue a manifestar o seu
amor e, assim, possa tocar e transformar
corações, mentes, corpos, sociedades e
culturas em todos os lugares e épocas.
Roma, em São João de Latrão,
na Solenidade de Pentecostes,
31 de maio de 2020.
Francisco
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