
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
Rezemos por nossos irmãos dizimistas, pelos 
aniversariantes deste mês, pelos enfermos e 
por nossos irmãos falecidos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos irmãos e irmãs, a Liturgia 
deste 29º Domingo do Tempo Comum leva-nos 
a refletir sobre a oração, clamor que nasce de 
nossa pequenez. O tempo de espera pela última 
vinda de Cristo é um período da fé e da oração, 
dois elementos de união íntima. Para orar é 
preciso crer, também para crer é necessário orar.

A oração verdadeira é aquela que brota do fundo 
do coração. Antes de ser palavras que imploram, 
a prece cristã é silêncio profundo para acolher 
em si a Palavra de Deus. Confiantes no amor 
do Pai para conosco, entoemos nosso Canto 
de Abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 03 (CD 11) / 04 (CD 11)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de 
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam sempre 
conosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 163 (CD 3) 
/ 168 (CD 12)

Dir.: Irmãos e Irmãs, no dia em que celebramos 
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 
também somos convidados a morrer ao pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconheça-
mo-nos necessitados da misericórdia do Pai! 
(Breve silêncio).

(Se rezado)
Dir.: Senhor, que oferecestes o vosso perdão 
a Pedro arrependido, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Cristo, que prometestes o paraíso ao bom 
ladrão, tende piedade de nós.

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!

Dir.: Senhor, que acolheis toda pessoa que con-
fia na vossa misericórdia, tende piedade de nós.

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

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

6. GLÓRIA: 208 (CD 23) / 212 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que por bondade 
sempre escutais a oração daqueles que vos 
invocam, fazei que o vosso povo cresça na 
prática do bem e vos sirva de todo o coração. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 17,8-13

9. SALMO RESPONSORIAL: 120(121)

Do Senhor é que me vem o meu socorro, 
do Senhor que fez o céu e fez a terra.

Eu levanto os meus olhos para os montes: 
de onde pode vir o meu socorro? 
“Do Senhor é que me vem o meu socorro, 
do Senhor que fez o céu e fez a terra!”

Ele não deixa tropeçarem os meus pés, 
e não dorme quem te guarda e te vigia. 
Oh! Não! Ele não dorme nem cochila, 
aquele que é o guarda de Israel!

O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, 
é uma sombra protetora à tua direita. 
Não vai ferir-te o sol durante o dia, 
nem a lua através de toda a noite.

O Senhor te guardará de todo o mal, 
ele mesmo vai cuidar da tua vida! 
Deus te guarda na partida e na chegada. 
Ele te guarda desde agora e para sempre!

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 3,14-4,2

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações; 
penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos 
corações (Hb 4,12).

12. EVANGELHO: Lc 18,1-8

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, o Senhor nos interpela 
a rezarmos sempre, sem jamais desanimar. 
Confiando na bondade infinita do Pai de Amor, 
elevemos a ele as nossas súplicas, pedindo: 
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor!

– Senhor Deus, nós vos pedimos pela Igreja, 
para que seja uma comunidade de oração em 
que todos encontrem a Deus. Rezemos!

– Senhor Deus, nós vos pedimos por todos 
que se encontram desanimados na fé, para 
que reconheçam os benefícios que brotam de 
vossa bondade. Rezemos!

– Senhor Deus, nós vos pedimos por todos 
os enfermos e agonizantes, para que sejam 
confortados com vossa misericórdia. Rezemos!

– Senhor Deus, nós vos pedimos por todos os 
missionários, para que sejam fiéis e perseve-
rantes na oração. 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.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, 
nosso Senhor.

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 407 (CD 17) / 
401 (CD 11)

Dir.: Discípulos e missionários do Evangelho, 
somos chamados a sermos generosos de 
coração no serviço livre a todos. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, juntos rezemos: 
Pai nosso que estais nos céus... 

18. SAUDAÇÃO DA PAZ 

DEUS FAZ COMUNHÃO

DEUS NOS FALA
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Dir.: Na certeza de que o Senhor sempre per-
manece no meio de nós, saudemo-nos na paz 
do Cristo 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 
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: 499 (CD 11) / 513 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 815 (CD 18) / 837 
(CD 18)

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

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Participamos, ó Deus, da 
vossa vida, ao escutarmos atentamente neste 
encontro de irmãos a vossa Palavra que salva. 
Dai-nos a graça da partilha, pois repartindo 
com alegria os nossos bens aqui na terra, 
sinceramente nós vos louvaremos. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Concedei, ó Deus, ao povo cristão conhecer 
a fé que professa e amar a Liturgia que celebra. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Na Procissão de Entrada, sugere-se 
a entronização de uma Cruz e outros 
símbolos que representem a Missão (a 
Palavra de Deus, mapas geográficos ou 
o globo terrestre, sandálias e outros).

w Envolver a Comunidade em um cli-
ma orante: que se demonstre zelo na 
escolha das músicas litúrgicas, na 
proclamação das leituras, na acolhida 
e na ornamentação do espaço litúrgico.

w Sejam na Celebração evidenciadas 
as características que competem à 
Liturgia: sobriedade, sacralidade e 
simplicidade.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ef 2,1-10; Sl 99(100),2. 3. 4. 
5 (R/. 3b); Lc 12,13-21

3.ª-feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145),
  10-11. 12-13ab. 17-18 
  (R/. 12a); Lc 10,1-9 
4.ª-feira: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3. 

4bcd. 5-6 (R/. cf. 3); 
  Lc 12,39-48
5.ª-feira: Ef 3,14-21; Sl 32(33),1-2. 

4-5. 11-12. 18-19 (R/. 5b); 
Lc 12,49-53

6.ª-feira: Ef 4,1-6; Sl 23(24),1-2. 3-4ab. 
  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

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

TODOS: Amém!

Dir.: A alegria do Senhor fortaleça nosso disci-
pulado e nossa missão. Vamos em paz e que 
o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 644 (CD 11) / 645 
(CD 11)

CAMINHADA_3_OUTUBRO.indd   3 14/09/2022   14:40:41



  

Em 1926, o Papa Pio XI instituiu o 
Dia Mundial das Missões, celebrado anu-
almente no penúltimo domingo do mês de 
outubro.  Em 1972, o Brasil começa, não 
apenas a celebrar um dia, mas um mês 
inteiro para despertar, em medida maior, 
a consciência da missão ad gentes por 
meio da Campanha Missionária Nacional.

Neste ano estamos comemorando 
os 50 anos da Campanha Nacional Mis-
sionária, e animados com o Ano Jubilar 
apresentamos o Tema: A Igreja é missão 
e o Lema: “Sereis minhas testemunhas” 
(At 1,8). 

A origem da natureza missionária 
da Igreja encontra-se em Deus – fonte do 
amor. Esse amor é como uma fonte ines-
gotável que sempre flui como água viva, 
que jorra na terra pelo Espírito Santo, que 
faz parte da criação por meio da Palavra 
que se tornou carne. Um movimento de 
amor das pessoas divinas entre si e destas 
com a humanidade.

A Igreja surge do Filho, por obra do 
Espírito Santo, para participar dessa mis-
são como sacramento universal da íntima 
união com Deus e da unidade de toda a 
humanidade.

A missão não é algo optativo, não é 
uma atividade da Igreja entre outras, mas 
a sua própria natureza. A Igreja é missão!

Pelo Batismo somos inseridos no 
Corpo de Cristo para sermos os seus 

Campanha Missionária 2022 
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discípulos missionários. Desde o nosso 
Batismo, já somos missionários de Jesus 
Cristo, mas é preciso que o Espírito Santo 
continuamente nos reenvie na força do 
seu amor. A missão exige participação 
e responsabilidade pessoal, mas é tarefa 
eclesial, comunitária. 

Somos chamados a um estado per-
manente de missão: cuidar dos batizados 
afastados para que redescubram a pessoa 
e a missão de Jesus; e cuidar daqueles que 
não conhecem Jesus Cristo, que trazem no 
coração o desejo de encontra-Lo.

“Sereis minhas testemunhas” 
(At1,8): A missão recebida da Trindade 
não tem limites de fronteiras, de tempo ou 
lugar, ela é a nossa identidade de batizados.

O Ano Jubilar Missionário nos con-
vida a uma grande explosão missionária 
aberta à universalidade, como propõe o 
Programa Missionário Nacional: para cada 
Regional da CNBB, um projeto Ad Gentes; 
e cada Igreja Particular assumir um projeto 
de Igrejas irmãs.

O Mês Missionário nos convida tam-
bém a gestos concretos de solidariedade. 
Em todas as Igrejas do mundo realiza-se, 
nos dias 22 e 23 de outubro, a coleta 
missionária, destinada de forma integral 
para a missão universal. 

Maria Amélia Reuter Mota Carrera
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