
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Canto de Taizé: Deus é amor, arrisquemos 
viver por amor. Deus é amor, ele afasta o 
medo. (bis)

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Celebrando o Mistério Pascal de Cristo, 
neste 30º domingo do Tempo Comum, último 
do mês de outubro, mês missionário, a liturgia 
destaca o maior mandamento: amar a Deus 
e amar ao próximo. O amor está no centro 
da experiência cristã. Deus pede a cada 
crente que deixe seu coração ser inundado 
pelo amor, pois toda a revelação de Deus se 
resume no amor, amor a Deus e aos irmãos.
Hoje, recordamos também o encerramento da 
Campanha Missionária 2020 e o Dia Nacional 
da Juventude. Agradeçamos a Deus os dons 
concedidos à Igreja por meio das Santas 
Missões e da vocação jovem, que fortalecem 
nossas comunidades eclesiais missionárias a 
viver a missão como identidade permanente, 
na prática do amor e da caridade. Na alegria 
de celebrarmos o Dia do Senhor, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 17 (CD 20), 20 (CD 4)

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.

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

5. ATO PENITENCIAL 161 (CD 3), 169 (CD 3)

Dir.: De coração contrito e humilde, invoque-
mos a compaixão do Cristo e imploremos 
sobre nós o seu perdão (Breve silêncio), 
cantemos.

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

6. GLÓRIA 204 (CD 3), 205 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, quisestes que a 
vossa Igreja fosse sacramento da salvação 
para todas as nações. Despertai nossos 
corações para a missão e aumentai o fervor 
do nosso amor pelo Reino que acontece 
aqui e agora. Por Nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 22,20-26

9. SALMO RESPONSORIAL: 17(18)

Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força 
e salvação.

Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, 
minha rocha, meu refúgio e Salvador! 
Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, 
minha força e poderosa salvação.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força 
e salvação.

Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, 
sois meu escudo e proteção: em vós espero! 
Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! 
E dos meus perseguidores serei salvo!

Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! 
E louvado seja Deus, meu Salvador! 
Concedeis ao vosso rei grandes vitórias 
e mostrais misericórdia ao vosso Ungido.

10. SEGUNDA LEITURA: 1Ts 1,5c-10

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, 
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.

12. EVANGELHO: Mt 22,34-40

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

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, colocando nossa con-
fiança na misericórdia e no amor de nosso 
Deus, a Ele apresentemos humildemente 
nossas preces:

Fortalecei-nos, Senhor, em vosso amor!

Pai de bondade, concedei ao Papa Francisco, 
Bispos, presbíteros, religiosos, religiosas, 
leigos e leigas, a graça de fazerem de suas 
vidas uma missão permanente. Rezemos.

Senhor, sensibilizai as comunidades eclesiais 
missionárias para que se alimentem na fonte 
da Palavra, do Pão e da Caridade. Rezemos.

Senhor, livrai os cristãos da autossuficiência 
e dai-lhes coragem de sair de sua zona de 
conforto para ir ao encontro das pessoas 
que se encontram nas periferias existenciais 
e geográficas, sendo testemunhas da vossa 
misericórdia. Rezemos.

Pai, ajudai-nos a progredir no amor a Deus 
e ao próximo, servindo a todos, sobretudo 
aos pobres, excluídos e abandonados de 
nossa sociedade. Rezemos.

Senhor, desça sobre nós, e de forma particu-
lar sobre os jovens, o vosso amor e a força 
necessária de sermos corajosos discípulos 
missionários em toda parte. Rezemos. 

Dir.: Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS 392 (CD 4), 394 
(CD 20)

Dir.: Damos graças ao nosso Deus, que em 
seu Filho Jesus nos revelou a grandiosidade 
de seu amor. Que esta par tilha firme em 
nosso coração, de forma clara e verdadeira, 
que amar a Deus é cumprir a sua vontade e 
estabelecer com os irmãos relações de amor, 
de solidariedade, de partilha e de serviço, até 
ao dom total da vida. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Obedientes à palavra de Jesus, sob a 
inspiração do seu Espírito que ora em nós, 
rezemos com confiança a oração que Ele 
nos ensinou: Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

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

(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-
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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.)

19. COMUNHÃO: 493 (CD 4), 499 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, alimentados 
pelo Pão da Vida, queremos anunciar o 
vosso nome a todas as nações. Fazei que 
impulsionemos o Reino de Deus com o 
testemunho da Eucaristia. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, que é amor, confirme-nos em seus 
mandamentos e nos conduza na prática da 
caridade. Amém.

Dir.: Abençoe-nos Deus, o Pai e o Filho e o 
Espírito Santo. Amém.

Dir.: Irmãos e irmãs, coloquemos em pratica 
o mandamento do amor. Vão em paz e que 
o Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 650 (CD 26), 646 
(11), (outras sugestões na orientação)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A equipe de acolhida, incluindo quem pre-
side, receba as pessoas que vão chegando, 
saudando-as cordialmente.

w O ensaio de cantos com a assembleia feito 
com antecedência, seguido de um momento 
de silêncio e oração pessoal, ajuda a criar 
um clima alegre e orante para a celebração.

w Após a saudação inicial, pode-se apresentar 
o sentido da celebração, conduzindo para a 
recordação da vida, com acontecimentos 
que marcaram a semana que passou, fatos 
tristes e alegres da comunidade, do país e 
do mundo.

w Envolver os jovens na celebração, devido às 
comemorações do Dia Nacional da Juventude.
w Neste domingo em que encerramos a Cam-
panha Missionária 2020, concluir as preces 
da comunidade rezando juntos a Oração do 
mês missionário.

w Opção de canto final: Juventude Missio-
nária, Composição de Zé Vicente e Pe. Co-
varrubias – Cd Zé Vicente da esperança. 
Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=TvaA3zZD9Wk  

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ef 4,32-5,8, Sl 1,1-2.3.4 e 6 
(R/. cf. Ef 5,1), Lc 13,10-17

3.ª-feira: Ef 5,21-33, Sl 127(128),1-
2.3.4-5 (R/. 1a), Lc 13,18-21

4.ª-feira: Ef 2,19-22, Sl 18(19A),2-
3.4-5 (R/. 5a), Lc 6,12-19

5.ª-feira: Ef 6,10-20, Sl 143(144),
 1.2.9-10 (R/. 1a), Lc 13,31-35

6.ª-feira: Fl 1,1-11, Sl 110(111),1-
 2.3-4.5-6 (R/. 2a), Lc 14,1-6

Sábado: Fl 1,18b-26, Sl 41(42), 2.3.
 5bcd (R/. 3a), Lc 14,1.7-11



“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6, 8)
Queridos irmãos e irmãs!

 A missão é uma res-
posta livre e consciente 
ao chamado de Deus. 
No entanto, discerni-
mos esse chamado 
apenas quando 
v ivemos uma 
relação pessoal 
de amor com Je-
sus vivo na sua 
Igreja. Pergunte-
mo-nos: Estamos 
prontos a acolher a 
presença do Espírito 
Santo em nossa vida, 
para ouvir o chamado à 
missão, tanto no casamento, 
como na virgindade consagrada ou no 
sacerdócio ordenado e, em qualquer caso, 
na vida cotidiana comum? Estamos dis-
postos a ser enviados para qualquer lugar a 
fim de testemunhar a nossa fé em Deus, o 
Pai misericordioso, proclamar o Evangelho 
da salvação de Jesus Cristo, compartilhar 
a vida divina do Espírito Santo edificando 
a Igreja? Estamos prontos, como Maria, a 
Mãe de Jesus, a nos colocar sem reservas 
ao serviço da vontade de Deus (cf. Lc 1, 
38)? Essa disponibilidade interior é muito 
importante para responder a Deus: Eis-me 
aqui, Senhor, envia-me (cf. Is 6, 8). E isso 
respondido não em abstrato, mas na Igreja 
e na história de hoje. 

 Celebrar o Dia Mundial 
das Missões também sig-

nifica reafirmar como a 
oração, a reflexão e 

a ajuda material de 
suas ofertas são 
opor tunidades 
para par ticipar 
ativamente da 
missão de Jesus 
em sua Igreja. A 

caridade, expres-
sa nas coletas das 

celebrações litúrgi-
cas do terceiro domin-

go de outubro, destina-se 
a apoiar o trabalho missionário 

realizado em meu nome pelas Obras 
Missionárias Pontifícias, a fim de atender 
às necessidades espirituais e materiais dos 
povos e das Igrejas, em todo o mundo, 
para a salvação de todos. 
 Que a Santíssima Virgem Maria, 
Estrela da Evangelização e Consoladora 
dos Aflitos, discípula missionária do seu 
próprio Filho Jesus, continue a amparar 
e a interceder por nós. 

Roma, em São João de Latrão, 
na Solenidade de Pentecostes, 

31 de maio de 2020. 
Francisco
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