
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: É com carinho sincero que nos 
reunimos como família nesta Comunidade 
de (nome da Comunidade). Sejam todos 
bem-vindos.

Refrão Contemplativo: 708

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A proposta de Jesus é nos curar 
de nossas limitações, doenças e apatias. 
Que façamos a nossa parte tendo fé no 
Criador para que se processe em nós o 
milagre da verdadeira conversão. 
Neste mês missionário pedimos a Deus que 
permaneça em nós durante todo o tempo 
o sentido de que devemos passar nossa 
vida em uma constante missão. Iniciemos 
nossa celebração, cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 24 (13), 
10(CD20)

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 Pai e a comunhão do 
Espírito Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 168(CD12), 
164(CD23)

Dir.: Contritos reflitamos e peçamos sincero 
perdão ao Pai por nossas palavras, atos 
e omissões que devíamos ter evitado. 
Cantemos.

6. GLÓRIA: 203 (CD3), 204(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, Jesus abriu 
os olhos ao cego para que o seguisse 
no caminho. Iluminai os olhos do nosso 
coração, para que sigamos o vosso Filho 
como verdadeiros discípulos, em toda 
a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Refrão de Entrada da Palavra: 237 (CD12)

8. PRIMEIRA LEITURA: Jr 31,7-9

9. SALMO RESPONSORIAL: 125(126)

Maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!

Quando o Senhor reconduziu nossos ca-
tivos, 
parecíamos sonhar; 
encheu-se de sorriso nossa boca, 
nossos lábios, de canções.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!

Entre os gentios se dizia: “Maravilhas 
fez com eles o Senhor”! 
Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, 
exultemos de alegria!

Mudai a nossa sorte, ó Senhor, 
como torrentes no deserto. 
Os que lançam as sementes entre lágrimas, 
ceifarão com alegria.

Chorando de tristeza sairão, 
espalhando suas sementes; 
cantando de alegria voltarão, 
carregando os seus feixes!

10. SEGUNDA LEITURA: Hb 5,1-6

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e 
a morte; 
fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida 
imperecíveis.

12. EVANGELHO: Mc 10,46-52

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Jesus continua abrindo os olhos a 
quem o procura de coração sincero para 
ver. Motivados pelos mesmos sentimentos 
de Jesus apresentemos ao Senhor nossas 
preces, rezando: 

Ouvi-nos, Senhor!

– Senhor, iluminai o Papa Francisco, os 
bispos e presbíteros para que a exemplo de 
Jesus Cristo Missionário sejam os primei-
ros a testemunhar com a vida o Evangelho 
a todos o povo. Nós vos pedimos.

– Senhor, tirai de todos nós a capa da 
humilhação, do medo, da pequenez, para 
que, em vós, tenhamos a coragem e a força 
para seguir e vencer as dificuldades que 
nos oprimem. Nós vos pedimos.

– Senhor, protegei os missionários e 
missionárias perseguidos e ameaçados 
por causa do Evangelho da paz para que 
continuem firmes na defesa dos mais 
pobres e excluídos da sociedade. Nós 
vos pedimos.

– Senhor, despertai  em nossas comuni-
dades vocações sacerdotais, religiosas e 
leigas dedicadas ao serviço missionário, 
numa Igreja em estado permanente de 
missão. Nós vos pedimos.

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 
comunhão de amor, compaixão e 
missão. Nós te suplicamos: Derra-
ma a luz da tua esperança sobre a 
humanidade que padece a solidão, 
a pobreza, a injustiça, agravadas 
pela pandemia.
Concede-nos a coragem para tes-
temunhar, com ousadia profética e 
crendo que ninguém se salva sozi-
nho, tudo o que vimos e ouvimos 
de Jesus Cristo, missionário do Pai.
Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos a 
sermos missionários da compaixão 
e da esperança. 
Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD20), 
395(CD5)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus.  Nesta oferta apresentamos agra-
decidos o que realizamos em sua graça, 
enquanto cantamos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO
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Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai a oração 
que Seu Filho nos ensinou.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).
(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente 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 
Eucarística, 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: 504(CD14), 507(CD14)

20. RITO DE LOUVOR: 838, 839(CD24)

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, vossa Palavra 
é sinal de quanto e como quereis nossa 
amizade para nos fazer felizes. Que este 
encontro de oração e celebração nos ajude 
a ter, um dia, os bens que nos prometeis e 
aqui se comece a provar. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Acolher e saudar fraternalmente 
cada pessoa que chega, animada 
pela fé, para celebrar, de modo 
especial, as famílias, os casais e 
as crianças.

w Nas intenções lembrar os missio-
nários e missionárias que deixam 
tudo para anunciar a Palavra de 
Deus.

w Valorizar a estante da Palavra com 
as cores dos continentes.

w Chamar um ou mais membros 
da Comunidade que tenham feito 
ações missionárias, para dar um 
testemunho.

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.
 
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.: Vamos em paz e que o Senhor vos 
acompanhe! 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 663(CD26), 
667(CD11)
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Queridos irmãos e irmãs!

A experiência dos Apóstolos

A história da evangelização tem início 
com uma busca apaixonada do Senhor, que 
chama e quer estabelecer com cada pessoa, 
onde quer que esteja, um diálogo de amizade 
(cf. Jo 15, 12-17). Os Apóstolos são os primei-
ros que nos referem isso, lembrando inclusive 
a hora do dia em que O encontraram: «Eram as 
quatro da tarde» (Jo 1, 39). A amizade com o 
Senhor, vê-Lo curar os doentes, comer com os 
pecadores, alimentar os famintos, aproximar-Se 
dos excluídos, tocar os impuros, identificar-Se 
com os necessitados, fazer apelo às bem-
-aventuranças, ensinar de maneira nova e cheia 
de autoridade, deixa uma marca indelével, capaz 
de suscitar admiração e uma alegria expansiva 
e gratuita que não se pode conter. 

Com Jesus, vimos, ouvimos e constata-
mos que as coisas podem mudar. Ele inaugurou 
– já para os dias de hoje – os tempos futuros, 
recordando-nos uma caraterística essencial do 
nosso ser humano, tantas vezes esquecida: 
«fomos criados para a plenitude, que só se 
alcança no amor» (Francisco, Carta enc. Fratelli 
tutti, 68). Tempos novos, que suscitam uma 
fé capaz de estimular iniciativas e plasmar 
comunidades a partir de homens e mulheres 
que aprendem a ocupar-se da fragilidade pró-
pria e dos outros (cf. ibid., 67), promovendo 
a fraternidade e a amizade social. 

Um convite a cada um de nós

O tema do Dia Mundial das Missões deste 
ano – «não podemos deixar de afirmar o que 
vimos e ouvimos» (At 4, 20) – é um convite 
dirigido a cada um de nós para cuidar e dar 
a conhecer aquilo que tem no coração. Esta 

Mensagem de sua Santidade o Papa Francisco 
para o Dia Mundial das Missões de 2021

missão é, e sempre foi, a identidade da Igreja: 
«ela existe para evangelizar» (São Paulo VI, 
Exort. ap. Evangelii nuntiandi, 14). 

No Dia Mundial das Missões que se ce-
lebra anualmente no penúltimo domingo de 
outubro, recordamos com gratidão todas as 
pessoas, cujo testemunho de vida nos ajuda a 
renovar o nosso compromisso batismal de ser 
apóstolos generosos e jubilosos do Evangelho. 
Lembramos especialmente aqueles que foram 
capazes de partir, deixar terra e família para 
que o Evangelho pudesse atingir sem demora e 
sem medo aqueles ângulos de aldeias e cidades 
onde tantas vidas estão sedentas de bênção.

Hoje, Jesus precisa de corações que 
sejam capazes de viver a vocação como uma 
verdadeira história de amor, que os faça sair 
para as periferias do mundo e tornar-se men-
sageiros e instrumentos de compaixão. E esta 
chamada, fá-la a todos nós, embora não da 
mesma forma. Lembremo-nos que existem 
periferias que estão perto de nós, no centro 
duma cidade ou na própria família. Há também 
um aspeto da abertura universal do amor que 
não é geográfico, mas existencial. Sempre, mas 
especialmente nestes tempos de pandemia, é 
importante aumentar a capacidade diária de 
alargar os nossos círculos, chegar àqueles que, 
espontaneamente, não sentiria como parte do 
«meu mundo de interesses», embora estejam 
perto de nós (cf. Francisco, Carta enc. Fratelli 
tutti, 97). Viver a missão é aventurar-se no cul-
tivo dos mesmos sentimentos de Cristo Jesus 
e, com Ele, acreditar que a pessoa ao meu lado 
é também meu irmão, minha irmã. Que o seu 
amor de compaixão desperte também o nosso 
e, a todos, nos torne discípulos missionários.

Roma, em São João de Latrão, 
na Solenidade da Epifania do Senhor, 

6 de janeiro de 2021.

«Não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos» (At 4, 20)
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