
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Sejamos bem-vindos a este encontro 
de fé! De maneira especial, rezemos pelos 
doentes de nossa comunidade, pelos falecidos, 
por nossa Pátria e por todos os que sofrem 
tribulações. 

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Liturgia de hoje nos convida a reco-
nhecermos que cristianismo é fé: mais que 
um conjunto de leis ou um sistema de ritos, 
nossa crença se trata de uma entrega sem 
reservas a uma pessoa, Deus, que nos propõe 
seu amor em Cristo morto e ressuscitado. A 
fé é, portanto, uma livre resposta nossa de 
obediência ao Senhor, comunhão com Ele, 
vitória sobre a solidão.

Iniciando o mês de outubro, dedicado às Mis-
sões, celebramos o Ano Jubilar Missionário que 
tem como tema: “A Igreja em estado permanente 
de missão”, e como lema: “Sereis minhas tes-
temunhas” (At 1, 8). Todo batizado é chamado 
a ser missionário, testemunhando a Jesus. As 
nossas comunidades de fé têm a missão de 
propagar a esperança do Evangelho, destruindo 
as ideologias e libertando o mundo dos falsos 
ídolos. Com alegria, cantemos!

3. CANTO DE ABERTURA: 01 (CD 11) / 05 
(CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. 

TODOS: Amém!

Dir.: A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, no 
amor e na comunhão do Espírito Santo. 

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

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 163 (CD 
3)/170 (CD 3)

Dir.: A gratuidade do amor de Deus é oferecida 
a cada um de nós. Com humildade, peçamos 
perdão ao Pai (pausa). 

(Se rezado)
Confiantes na sua misericórdia, confessemos 
os nossos pecados: Confesso a Deus todo
-poderoso...

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

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: Rezado ou 199 (CD 12) / 200 
(CD 12)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Pai de bondade, vós nos 
escutais com misericórdia e nos amais sem 
limites, apesar de nossas inúmeras culpas. 
Inflamai a nossa fé e dai-nos um coração hu-
milde para servirmos sem reservas ao vosso 
Reino, testemunhando as vossas maravilhas. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: Hab 1,2-3;2,2-4

9. SALMO RESPONSORIAL: 94(95)

Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus!

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclame-
mos o Rochedo que nos salva! Ao seu encontro 
caminhemos com louvores, e com cantos de 
alegria o celebremos!

Vinde adoremos e prostremo-nos por terra, e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque 
ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos 
o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que 
conduz com sua mão.

Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os 
corações como em Meriba, como em Massa, 
no deserto, aquele dia, em que outrora vossos 
pais me provocaram, apesar de terem visto as 
minhas obras”.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 1,6-8.13-14

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
A palavra do Senhor permanece para sempre; 
e esta é a palavra que vos foi anunciada (cf. 
1Pd 1,25).

12. EVANGELHO: Lc 17,5-10

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Iniciando o Mês Jubilar Missionário, por 
Cristo nos dirijamos ao Pai, clamando com 
fé: Creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé!

– Pela Igreja, presente em toda a terra, para 
que pregue Jesus Cristo a todas as culturas e 
nações, rezemos ao Senhor.

– Por todos os homens e mulheres, para que 
possam alcançar o dom da fé e, libertados de 
todos os ídolos, se tornem testemunhas do 
Deus vivo, rezemos ao Senhor.

– Por todos os cristãos batizados, cientes de 
sua missão, para que jamais separem a fé da 
vivência fiel e obediente ao Evangelho, rezemos 
ao Senhor. 

– Por todos os brasileiros, para que cumpram 
com alegria o seu dever cívico e contribuam 
na promoção do bem comum, superando as 
realidades de sofrimento e desesperança, re-
zemos ao Senhor.

Dir.: Rezemos juntos a oração do Mês Jubilar 
Missionário:

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a 
viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir 
e a revigorar nossa vocação cristã de discí-
pulos missionários, sendo Igreja sinodal em 
estado permanente de missão até os confins 
do mundo. Pela força do Espírito Santo e a 
exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, 
sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na 
oração, na ajuda material e na doação da 
própria vida, principalmente nos ambientes 
humanos, culturais, religiosos e geográficos, 
ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha 
das Missões, rogai por nós!

Dir.: Senhor, dai-nos a graça de ver todas as 
coisas segundo o pensamento de vosso Filho, 
escolhendo amar e viver em comunhão con-
vosco que, com Ele, vive reina para sempre.

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 398 (CD 20) / 
391 (CD 20) 

Dir.: Partilhemos nossos dons, apresentando 
ao Senhor o trabalho de todos os missionários 
que se doam na construção do Reino.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos com amor e confiança, a oração 
que Jesus nos ensinou: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12) / 781 (CD 26)

D i r . :  C o m  a l e g r i a ,  s a u d e -
mo-nos  na  Paz  de  C r i s to  Jesus .

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-
dosamente 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 

DEUS FAZ COMUNHÃO

DEUS NOS FALA
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até o altar, de onde parte para a distribuição da 
Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada a distri-
buição, leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 544 (CD 11) / 545

20. RITO DE LOUVOR: Rezado ou 834 (CD 18) / 842

(Se rezado)
Dir.: Obrigado, ó Pai de amor, por tantos Mis-
sionários que atuam em diferentes lugares do 
mundo. Abençoai-os, nós vos pedimos, para 
que permaneçam firmes em sua vocação, viven-
do e anunciando a todos o Evangelho da vida. 

TODOS: (cantando) Por nós fez maravilhas, 
louvemos o Senhor!

Dir.: Obrigado, ó Pai de misericórdia, por este 
nosso encontro de irmãos. Vos louvamos por 
nossa fé que clareia a vida e dá-nos a liberdade 
de sermos vossos filhos muito amados. 

Dir.: Obrigado, ó Pai de bondade, pela vossa 
Palavra e pela Eucaristia que recebemos. Pe-
dimos-vos que saiamos daqui fortalecidos em 
nossa caminhada, testemunhando fielmente as 
vossas maravilhas.

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, todo-poderoso, a 
vossa Palavra nos alegra e nos aproxima de 
vós. Completai em nós a obra que começastes, 
transformando-nos em vosso Filho, que con-
vosco vive e reina pelos séculos dos séculos. 

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde. 

TODOS: Amém!

Dir.: Ele vos mostre a sua face e tenha mise-
ricórdia de vós. 

TODOS: Amém!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Na procissão de entrada podem ser 
entronizados símbolos que recordem 
o Mês das Missões (como um globo 
terrestre, o cartaz da Campanha Mis-
sionária deste ano, sandálias e outros). 
Estes podem ser colocados em local 
reservado (evite-se usar o espaço do 
presbitério). 

w Na Profissão de Fé, pode-se cantar 
o seguinte refrão antes ou ao final da 
oração: “Creio, Senhor, mas aumentai 
minha fé”.

w Recomenda-se que as equipes de mú-
sica preparem com zelo os cantos da 
Celebração, para que sejam de acordo 
com a Liturgia e com o Mês Missionário.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Gl 1,6-12; Sl 110(111),1-2. 
7-8. 9 e 10c (R/. 5b); 

  Lc 10,25-37
3.ª-feira: Gl 1,13-24; Sl 138(139),1-3. 

13-14ab. 14c-15 (R/. 24b); 
Lc 10,38-42

4.ª-feira: Gl 2,1-2.7-14; Sl 116(117),1. 
2 (R/. Mc 16, 15); Lc 11,1-4

5.ª-feira: Gl 3,1-5; Cânt.: Lc 1,69-70. 
71-72. 73-75 (R/. cf. 68); 

  Lc 11,5-13
6.ª-feira: At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-

47. 48-49. 50-51. 52-53. 
54-55 (R/. 49); Lc 1,26-38

Sábado:  Gl 3,22-29; Sl 104(105),2-3. 
4-5. 6-7 (R/. 8a); Lc 11,27-28

Dir.: Volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. 

TODOS: Amém!

Dir.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai 
e Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe! 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 645 (CD 11) / 646 (CD 11)
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O Ano Jubilar Missionário quer ex-
pressar a grande explosão missionária 
que, em 1972, marcou um novo impulso 
para a missão da Igreja do Brasil. 

Este Ano Jubilar de 2022 traz no 
projeto a expectativa muito maior para 
missão sem fronteiras alcançar  todas 
as pessoas, em todas as nações, com o 
objetivo de dar continuidade e fortalecer o 
projeto Ad Gentes e projeto Igrejas Irmãs 
da CNBB. 

A temática “A Igreja em estado per-
manente de missão” procura seguir os 
caminhos apontados pelo Documento 
de Aparecida, que compreende a missão 
com identidade da Igreja, ou seja, a Igreja 
é missão!

Celebramos neste Ano Jubilar, no 
âmbito nacional, os seguintes motivos 
jubilares:

w 50 anos de criação do Conselho Mis-
sionário Nacional (COMINA);

w 50 anos das Campanhas Missionárias;
w 50 anos dos Projetos Igrejas Irmãs;
w 50 anos do Conselho Missionário Indi-

genista (CIMI);
w 50 anos do Documento de Santarém;
w 60 anos do Centro Cultural Missionário 

(CCM);
w 70 anos da criação da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

 Celebramos neste Ano Jubilar, no 
âmbito internacional os seguintes motivos 
jubilares:

w 400 anos de criação da Congregação 
para Evangelização dos Povos;

Ano Jubilar Missionário
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w 200 anos do nascimento da Pontifícia 
Obra da Propagação da Fé (POPF), 
fundada em 1822 pela venerável Paulina 
Jaricot;

w 150 anos do nascimento do beato Paolo 
Manna, PIME, fundador da Pontifícia 
União Missionária;

w 100 anos do motu próprio Romanorum 
Pontificum do Papa Pio XI, com o qual, 
em 1922, designou as Obras Missio-
nárias como Pontifícias.

Pe. Maurício Jardim, Coordenador 
das POM na América e Diretor Nacional 
das POM, nos lembra que: “No Ano Jubilar 
Missionário ‘a causa missionária seja a 
primeira de todas as causas’ (Redemp-
toris Missio, 86). Somos convidados a 
olhar para o passado com gratidão, para 
o presente com comprometimento à 
causa missionária e, para o futuro, com 
a perspectiva de uma Igreja em estado 
permanente de missão”. 

Neste sentido, somos agraciados por 
este momento celebrativo da caminhada 
missionária, em que somos motivados a 
assumir o protagonismo missionário na 
temática, “ A Igreja em estado permanente 
de missão” e chamados para vivermos o 
lema: “Sereis minhas testemunhas” (At 
1,8), a fim de projetar nossa “ação mis-
sionária como paradigma de toda obra da 
Igreja” (Evangelii Gaudium, 15).

Padre Abel de Andrade
Coordenador da Comissão Arquidiocesana 

para a Ação Missionária
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