
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 
Rezemos por nossos irmãos dizimistas, pelos 
aniversariantes da semana, pelos enfermos 
de nossa Comunidade e por nossos irmãos 
falecidos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Caríssimos, a Liturgia deste domingo 
revela a nós que Deus justifica quem o busca 
com fé. Jesus nos ensina mais uma vez sobre 
a oração: esta prática não pode ser um louvor 
a si mesmo ou a exigência de recompensas. Ao 
nos dirigir a Deus devemos ter em conta que 
não temos nenhum mérito diante Dele, mas 
que confiamos em sua infinita misericórdia.

Neste Mês das Missões, somos convidados a 
renunciar absolutamente tudo o que nos impede 
de anunciarmos ao mundo Jesus Cristo, nosso 
único Salvador. Abracemos com fidelidade a 
nossa cruz e estejamos atentos para não nos 
aproximarmos de Deus Pai com superioridade. 
Cantemos!

3. CANTO DE ABERTURA: 19 (CD 20) / 25 (CD 04)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 177 (CD 23) 
/ 168 (CD 12)

Dir.: O Senhor Jesus que nos convida a ouvir 
sua Palavra, nos chama à conversão. Reco-
nheçamos ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai (Breve pausa). 

(Se rezado)
Dir.: Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Cristo, que viestes dar a vida em resgate 
de muitos, tende piedade de nós!

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!

Dir.: Senhor, que congregais na unidade os 
vossos filhos dispersos, 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. 

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 205 (CD 03) / 210 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nosso Pai, vós não 
fazeis discriminação de pessoas, e ouvis a ora-
ção dos humildes. Olhai-nos como pecadores 
arrependidos e abri o nosso coração à vossa 
misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: Eclo 35,15b-17.20-22a

9. SALMO RESPONSORIAL: 33(34)

O pobre clama a Deus e ele escuta:
o Senhor liberta a vida dos seus servos.

Bendirei o Senhor Deus em todo tempo,
seu louvor estará sempre em minha boca.
Minha alma se gloria no Senhor;
que ouçam os humildes e se alegrem!

Mas ele volta a sua face contra os maus,
para da terra apagar sua lembrança.
Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta
e de todas as angústias os liberta.

Do coração atribulado ele está perto
e conforta os de espírito abatido.
Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos,
e castigado não será quem nele espera.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 4,6-8.16-18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, con-
fiando-nos sua Palavra; a Palavra da recon-
ciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva 
(2Cor 5,19).

12. EVANGELHO: Lc 18,9-14

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Alegremo-nos no Senhor, fonte de todo 
bem. Por isso, acorramos a Ele de coração 
sincero, dizendo com fé: Ouvi, Senhor, a nossa 
oração!

– Senhor Deus, confirmai o testemunho mis-
sionário da vossa Igreja entre os povos, nós 
vos pedimos:

– Senhor Deus, fazei-nos dóceis à conversão, 
para que reconheçamos nossa condição de 
pecadores diante de vós, acolhendo vosso 
amor que salva, nós vos pedimos:

– Senhor Deus, consolai os que choram, curai 
os enfermos, levantai os que caíram e protegei 
os estrangeiros, nós vos pedimos:

– Senhor Deus, realizai a promessa feita aos 
que morreram na vossa paz e fazei que al-
cancem, por vosso Filho, a ressurreição, nós 
vos pedimos:

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: 399 (CD 25) / 
402 (CD 04)

Dir.: Como discípulos-missionários, somos 
chamados à generosidade de coração para 
servirmos aos irmãos com os nossos dons. 
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: 777 (CD 26) / 786 
(CD 12)

Dir.: Na alegria de sermos filhos amados de 
Deus, saudemo-nos uns aos outros no seu amor.

DEUS FAZ COMUNHÃO

DEUS NOS FALA
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(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 distri-
buição, leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 530 (CD 04) / 543 

20. RITO DE LOUVOR: 827 (CD 18) / 831 (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): Ó Deus, vossa Palavra é sinal 
de quanto e como quereis a nossa amizade 
para alegrar-nos. Que esta Celebração nos 
ajude a ter, um dia, os bens eternos que nos 
prometeis. Por Cristo, Senhor nosso. 

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, 
possais correr sempre pelo caminho dos man-
damentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos 
santos.

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Nas Celebrações devem sempre ser 
valorizados os momentos de silêncio 
e oração. 

w Nesta, especialmente, dê-se um maior 
valor ao Ato Penitencial para que a 
assembleia possa, de forma propícia, 
reconhecer diante de Deus sua pobreza 
e fraqueza, e apelar para o amor mise-
ricordioso de Cristo, seu Senhor.

w Deve-se incentivar uma calorosa aco-
lhida aos participantes da Celebração, 
que não se restrinja aos visitantes, mas 
se estenda a todos.

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 6,1-9; Sl 144(145),10-11. 
12-13ab. 13cd-14 (R/. 13c); 
Lc 13,22-30

5.ª-feira: Ef 6,10-20; Sl 143(144),1. 2. 
9-10 (R/. 1a); Lc 13,31-35

6.ª-feira: Ef 2,19-22; Sl 18(19),2-3. 
4-5 (R/. 5a); Lc 6,12-19 

Sábado:  Fl 1,18b-26; Sl 41(42),2. 3. 
5bcd (R/. 3a); Lc 14,1. 7-11

TODOS: Amém!

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

TODOS: Amém!

Dir.: A alegria do Senhor é a nossa força. Ide 
em paz como discípulos-missionários e que o 
Senhor vos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 641 (CD 04) / 646 
(CD 11)
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«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8)

Queridos irmãos e irmãs!
Estas palavras encontram-se no 

último colóquio de Jesus ressuscitado 
com os seus discípulos: «Recebereis a 
força do Espírito Santo, que descerá sobre 
vós, e sereis minhas testemunhas em 
Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria 
e até aos confins do mundo» (At 1, 8). E 
é o tema do Dia Mundial das Missões de 
2022. Neste ano, ocasião de comemorar 
efemérides relevantes para a vida e mis-
são da Igreja: 400 anos da fundação da 
Congregação para a Evangelização dos 
Povos; 200 anos da «Obra da Propagação 
da Fé, com a Obra da Santa Infância e a 
Obra de São Pedro Apóstolo, há 100 anos 
reconhecidas como «Pontifícias».

1. «Sereis minhas testemunhas» – A 
chamada de todos os cristãos a testemu-
nhar Cristo

É o ponto central, o coração do en-
sinamento de Jesus aos discípulos em 
ordem à sua missão no mundo. Todos os 
discípulos serão testemunhas de Jesus, 
graças ao Espírito Santo que vão receber: 
será a graça a constituí-los como tais, 
por todo o lado aonde forem, onde quer 
que estejam. Tal como Cristo é o primeiro 
enviado, ou seja, missionário do Pai (cf. 
Jo 20, 21) e, enquanto tal, a sua «Teste-
munha fiel» (Ap 1, 5), assim também todo 
o cristão é chamado a ser missionário e 
testemunha de Cristo. 

A forma plural destaca o caráter co-
munitário-eclesial da chamada missionária 
dos discípulos. Todo o batizado é chamado 
à missão na Igreja e por mandato da Igreja: 

Síntese da Mensagem do Papa Francisco 

Dia Mundial das Missões de 2022
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por isso a missão realiza-se em conjunto, 
não individualmente: em comunhão com 
a comunidade eclesial e não por iniciativa 
própria. E ainda que alguém, numa situação 
muito par ticular, leve avante a missão 
evangelizadora sozinho, realiza-a e deve 
realizá-la sempre em comunhão com a 
Igreja que o enviou. 

... é pedido aos discípulos para cons-
truírem a sua vida pessoal em chave de 
missão: são enviados por Jesus ao mundo 
não só para fazer a missão, mas também 
e sobretudo para viver a missão que lhes 
foi confiada; não só para dar testemunho, 
mas também e sobretudo para ser teste-
munhas de Cristo.

A essência da missão é testemunhar 
Cristo,  sua vida, paixão, morte e ressur-
reição por amor do Pai e da humanidade 

... é fundamental, para a transmissão 
da fé, o testemunho de vida evangélica 
dos cristãos. Por outro lado, continua 
igualmente necessária a tarefa de anunciar 
a pessoa de Jesus e a sua mensagem.

Por isso na evangelização, cami-
nham juntos o exemplo de vida cristã e o 
anúncio de Cristo. Um serve ao outro. São 
os dois pulmões com que deve respirar 
cada comunidade para ser missionária. 
Este testemunho completo, coerente e 
jubiloso de Cristo será seguramente a força 
de atração para o crescimento da Igreja 
também no terceiro milénio. Assim, exorto 
todos a retomarem a coragem, a ousadia, 
aquela parresia dos primeiros cristãos, 
para testemunhar Cristo, com palavras 
e obras, em todos os ambientes da vida.                                                                     

(continua)
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