
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Nós nos reunimos em comunidade para 
celebrar o Mistério Pascal de Cristo, louvar e 
bendizer a Deus pelo seu amor infinito. Sejamos 
bem-vindos! Rezemos pelos enfermos, pelos 
encarcerados, por todos os que sofrem tribu-
lações e pelos falecidos de nossa Comunidade.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Liturgia deste domingo nos revela que é 
preciso ter firmeza na fé, perseverança em meio 
às aflições e fidelidade no testemunho de Deus. 
O anúncio do Reino é anúncio de salvação, 
proclamado não apenas com palavras, mas 
também com ações. Os milagres antecipam a 
plenitude dos tempos, confirmando o triunfo do 
Espírito Santo sobre todos os males. 
Assim, aquele que reconhece a gratuidade divina 
da salvação é capaz de verdadeiramente louvar 
ao Senhor, de “abrir os olhos” para o sentido 
da missão e da pessoa de Jesus. Se tivermos 
fé, teremos plenas condições de caminhar 
ao encontro de Deus, acolhê-Lo e manifestar 
a Ele nossa gratidão. Com o coração alegre, 
entoemos o Canto de Abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 14 (CD 20) / 24 (CD 13)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: Irmãos eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção 
da aspersão do seu sangue, graça e paz vos 
sejam concedidas abundantemente.

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

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 168 (CD 12) 
/ 172 (CD 3)

Dir.: A vós, Senhor, Deus de misericórdia, ele-
vamos nosso coração e imploramos o vosso 
perdão (Breve silêncio). 

(Se rezado)
Dir.: Senhor, que viestes, não para condenar, 
mas para perdoar, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador 
arrependido, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!

Dir.: Senhor, que muito perdoais a quem muito 
ama, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: O Deus de bondade tenha compaixão de 
nós, perdoe nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 201 / 207 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, fonte de todo bem, 
enviastes o vosso Filho amado para que todos 
obtenham a salvação eterna. Fazei que não 
busquemos somente a saúde do corpo e os 
bens terrenos, mas procuremos, em primei-
ro lugar, a vida que não perece. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: 2Rs 5,14-17

9. SALMO RESPONSORIAL: 97(98)

O Senhor fez conhecer a salvação
e às nações revelou sua justiça.

Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
porque ele fez prodígios!
Sua mão e o seu braço forte e santo
alcançaram-lhe a vitória!

O Senhor fez conhecer a salvação,
e às nações, sua justiça;
recordou o seu amor sempre fiel
pela casa de Israel.

Os confins do universo contemplaram 
a salvação do nosso  Deus.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira,
alegrai-vos e exultai!

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 2,8-13

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de 
Deus para convosco em Cristo Jesus (1Ts 5,18).

12. EVANGELHO: Lc 17,11-19

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Guiados pela Palavra de Deus, roguemos 
ao Senhor que humildemente atenda às nossas 
preces, rezando: Senhor, Deus da vida, atendei 
nossa prece!

– Senhor da vida, iluminai a vossa Igreja para 
que seja sempre fiel à sua missão no mundo, 
como Sacramento vivo de vosso Reino e fortale-
za da fé de todos os povos e nações, rezemos.

– Senhor da vida, guiai nossas comunidades 
na escuta de vossa Palavra, na prática da cari-
dade, e no compromisso fraterno com os mais 
necessitados, rezemos.

– Senhor da vida, inflamai os nossos corações, 
para que reconheçamos o vosso grande amor 
para conosco e sejamos agradecidos, rezemos.

– Senhor da vida, abençoai os missionários 
que se dedicam a vosso serviço, ajudando-os a 
perseverar no anúncio da Boa Nova, rezemos.

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, abri os nossos corações para 
recebermos a salvação e rendermos graças pelo 
vosso infinito amor. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 389 (CD 20) / 
392 (CD 4)

Dir.: Partilhemos o que temos como forma de 
gratidão a Deus: por tudo o que Ele nos oferece, 
por sua bondade e misericórdia. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Como filhos e filhas de um mesmo Pai 
que ama a todos, rezemos juntos a oração que 
Jesus nos ensinou: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 779 (CD 26) / 781 (CD 26)

Dir.: Que o Senhor nos dê a sua Paz e abra o 
nosso coração para que a irradiemos no mundo. 
Saudemo-nos uns aos outros.

(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 
até o altar, de onde parte para a distribuição 

DEUS FAZ COMUNHÃO

DEUS NOS FALA

CAMINHADA_2_OUTUBRO.indd   2 14/09/2022   14:39:48



03

da Sagrada Comunhão aos fiéis. Terminada 
a distribuição, leva a Sagrada Reserva até o 
sacrário.)

19. COMUNHÃO: 540 /544 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR: 825 (CD 18) / 839 
(CD 24)

Dir.: O leproso do Evangelho volta: “louvando a 
Deus em alta voz”. O milagre o faz compreender 
que Deus está em Jesus e Nele atua, manifes-
tando sua glória. Reconheçamos que Cristo é 
o nosso Salvador, louvando-O com fé!

(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, vós podeis realizar 
tudo aquilo que é bom. Pedimo-vos con-
fiantemente a realização do que, por nós, 
não podemos. Sendo aqui na terra o nosso 
alimento, fazei-nos participar da vossa vida 
divina. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós! 

Dir.: Que Deus todo-poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós as 
suas bênçãos. 

TODOS: Amém!

Dir.: Torne os vossos corações atentos à sua 
Palavra, a fim de que transbordeis de alegria 
divina. 

TODOS: Amém!

Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça, pos-
sais andar sempre pelo caminho dos manda-
mentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos 
santos.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Se possível, envolver na Celebração 
os profissionais da área da saúde que 
participam da Comunidade (agentes da 
Pastoral da Saúde, cuidadores de ido-
sos, enfermeiros, médicos e outros).

w Dia 15 de outubro, memória de Santa 
Teresa d’Ávila, celebra-se no mundo 
civil o Dia do Professor. Se possível, 
recordar os educadores e, em especial, 
os do Ensino Religioso, que possuem 
uma árdua missão em nossas escolas.

w Preparar e anunciar as festividades 
solenes de Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, em nossa Comu-
nidade e Paróquia.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Gl 4 22-24. 26-27. 31 – 5,1; 
Sl 112(113),1-2. 3-4. 5a e 
6-7 (R/. cf. 2); Lc 11,29-32

3.ª-feira: Gl 5,1-6 ; Sl 118(119),41. 
43. 44. 45. 47. 48 (R/. 41a); 
Lc 11,37-41 

4.ª-feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45),
  11-12a.12b-13.14-15a.15b-16 
  (R/. 11 e 12a); Ap 12,1.5.13a.
  15-16a; Jo 2,1-11
5.ª-feira: Ef 1,1-10; Sl 97(98),1. 2-3ab. 

3cd-4. 5-6 (R/. 2a); Lc 11,47-54
6.ª-feira: Ef 1,11-14; Sl 32(33),1-2. 4-5. 
  12-13 (R/. 12b); Lc 12,1-7 
Sábado:  Ef 1,15-23; Sl 8,2-3a.4-5.6-7 

(R/. 7); Lc 12,8-12

TODOS: Amém!

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

TODOS: Amém!

Dir.: Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. 

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24) / 647 
(CD 26)
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Todos os cristãos são convidados a 
comprometer-se com a Missão. A Igreja, 
enviada por Deus a todas as gentes para 
ser «sacramento universal de salvação», 
por íntima exigência da própria catolici-
dade, obedecendo a um mandato do seu 
fundador, procura incansavelmente anun-
ciar o Evangelho a todos os homens. Isso 
é uma tarefa à qual se deve ser realizada 
diariamente, pois a Igreja se encontra num 
estado permanente de Missão, responden-
do a esse mandato do próprio Cristo de 
levar a todos a mensagem do Evangelho, 
para que todos possam conhecer Cristo: 
morto pelos nossos pecados e ressusci-
tado para nossa Salvação.

Em perfeita comunhão com esse 
apelo, as vigentes Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja do Brasil 
(2019-2023), no Pilar da Ação Missionária, 
destacam novamente a expressão “Igreja 
em estado permanente de missão”. No nú-
mero 186 nos diz: “Onde Jesus nos envia? 
Não há fronteiras, não há limites: envia a 
todos”. Deve ser meta das comunidades 
cristãs consolidar a mentalidade missioná-
ria. A missão é o paradigma de toda a ação 
eclesial. Ela, então, precisa ser assumida 
dessa forma. Por isso, o Papa Francisco 
apresenta um modelo missionário para os 
nossos tempos: a iniciativa de procurar as 
pessoas necessitadas da alegria da fé; o 
envolvimento com sua vida diária e seus 
desafios, tocando nelas a came sofredora 
de Cristo; o acompanhamento paciente 

Igreja em estado permanente 
de missão
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em seu caminho de crescimento na fé; o 
reconhecimento dos frutos, mesmo que 
imperfeitos; a alegria e a festa em cada 
pequena vitória”.

E continua no parágrafo 188 dizendo 
que “O cristão é convidado a comprometer-
-se missionariamente, como tarefa diária, 
em levar o Evangelho às pessoas com 
quem se encontra, tanto aos mais ínti-
mos como aos desconhecidos de modo 
informal, durante uma conversa, espon-
taneamente, em qualquer lugar, de modo 
respeitoso e amável. O primeiro momento é 
o diálogo, que estimula a partilhar alegrias, 
esperanças e preocupações; o segundo 
é a apresentação da Palavra, sempre re-
cordando o anúncio fundamental: o amor 
de Deus”.

Portanto para que isso se concre-
tize em nossa vida hodierna, o indivíduo 
precisa ter consciência do agir e do ser 
missionário. A consciência missionária 
deve impregnar todas as estruturas ecle-
siais e todos os planos pastorais, a ponto 
de deixar para trás práticas, costumes e 
estruturas que, por corresponderem a 
outros momentos históricos, atualmente 
já não favorecem a transmissão da fé. O 
que derruba as estruturas caducas, o que 
leva a mudar os corações dos cristãos, 
é justamente a missionariedade, apresen-
tando Cristo e seu Evangelho.

Seminarista Wellinton Cordeiro de Paula
2.º ano de Teologia
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