
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA 

Anim.: Sejamos todos acolhidos neste encontro 
de irmãos. Rezemos de maneira especial pelos 
doentes, pelos falecidos e pelos aniversariantes 
de nossa Comunidade.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na Liturgia deste Domingo, somos 
chamados a reconhecer em Jesus o modelo 
perfeito de missão: Ele vem para salvar todos, 
ricos e pobres, preferindo os mais excluídos 
e os pecadores. A graça e a libertação dadas 
por Deus são promessas destinadas a todos, 
pois o mandamento do amor exige uma radical 
transformação do mundo.
O homem perdido ao encontrar o Amor do Pai, 
descobre que é amado e torna-se alguém capaz 
de encontrar os outros: enxerga os demais não 
como objetos de seu prazer passageiro, mas 
como pessoas a quem amar. Assim, como na 
história do rico Zaqueu, o dinheiro, símbolo 
da ganância e do poder, se transforma em 
sinal de comunhão. Com fé, iniciemos nossa 
Celebração, cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 46/62

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão com o Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: Rezado ou 173 (CD 
12) / 181

Dir.: Façamos, no silêncio de nosso coração, 
uma breve revisão de nossas atitudes e peçamos 
o perdão de nossas faltas (Breve silêncio).

(Se rezado)

Dir.: Senhor, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Cristo, tende piedade de nós!

TODOS: Cristo, tende piedade de nós!

Dir.: Senhor, tende piedade de nós!

TODOS: Senhor, tende piedade de nós!

Dir.: Deus todo-poderoso, rico em misericórdia, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna. 

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 213 (CD 23) / 219

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, em vosso poder sem 
limites e em vosso eterno amor, concedais a 
vossos filhos e filhas a graça de vos servir. 
Fazei-nos sempre fiéis em nossa caminhada, 
pois assim buscamos o que prometeis. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do 
Espírito Santo. 

TODOS: Amém!
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8. PRIMEIRA LEITURA: Sb 11,22-12,2

9. SALMO RESPONSORIAL: 144(145)

Bendirei eternamente vosso nome
para sempre, ó Senhor, o louvarei!

Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei
e bendizer o vosso nome pelos séculos.
Todos os dias haverei de bendizer-vos,
hei de louvar o vosso nome para sempre.

Misericórdia e piedade é o Senhor, 
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.

Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem,
e os vossos santos, com louvores, vos bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!

O Senhor é amor fiel em sua palavra,
é a santidade em toda obra que ele faz.
Ele sustenta todo aquele que vacila
e levanta todo aquele que tombou.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Ts 1,11-2,2

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Deus o mundo tanto amou, que seu Filho entre-
gou! Quem no Filho crê e confia, nele encontra 
eterna vida! (Jo 3, 16)

12. EVANGELHO: Lc 19,1-10

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Elevemos a Deus as preces de nossa 
comunidade, clamando: Seja nosso socorro, 
Senhor.

– Senhor, em vossas mãos colocamos todos os 
enfermos de nossa Comunidade e vos pedimos 
pelos que sofrem as doenças do corpo e da 
alma, rezemos.

– Senhor, guiai nossos governantes iluminan-
do-os com a vossa eterna sabedoria, a fim de 
que trabalhem em políticas públicas destinadas 
ao bem comum de nossa sociedade, rezemos.

– Senhor, revigorai o serviço de nossos pas-
tores, para que testemunhem com fé, o amor 
que possuem por vossa Igreja e vosso povo, 
rezemos.

– Senhor, protegei as famílias do mundo inteiro. 
Livrai-as dos vícios e de todos os perigos, 
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.: Deus Pai de amor e bondade, acolhei a 
estas preces que elevamos a Vós. Por Cristo, 
nosso Senhor!

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 395 (CD 05) / 
397 (CD 20)

Dir.: Entreguemos ao Senhor as ofer tas de 
nossa vida, nosso Coração e o fruto do nosso 
trabalho. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Unidos na alegria de sermos uma só família 
em Cristo Jesus, rezemos: Pai nosso, que estais 
nos céus…

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 785 (CD 12) / 787 (CD 5)

Dir.: A paz é o que esperamos e desejamos! Que 
ela comece em nós. Por isso, saudemos-nos 
uns aos outros em Cristo Jesus.

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 distribuição, leva a Sagrada Reserva até o 
sacrário.)

19. COMUNHÃO: 546 (CD 02) / 514 (CD 14)

20. RITO DE LOUVOR: 832 (CD 18) / 834 
(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): Nós confiamos, ó Deus, 
que a vossa Palavra seja, de fato, capaz 
de transformar o povo. Que a vossa graça, 
converta o nosso coração para amar-vos 
como se ama no Céu, que prometeis a nós. 
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.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

Dir.: A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos 
em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 654 (CD 04) / 657

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Valorizar na Celebração a participação 
dos missionários(as), encerrando o 
Mês dedicado às Missões. 

w Informar sobre a programação de 
Finados em nossa Paróquia e Comu-
nidades.

w Conduzir e organizar, nesta semana 
que antecede a Comemoração dos 
Fiéis Defuntos, momentos de oração 
em sufrágio de nossos irmãos e irmãs 
falecidos(as). De maneira particular, 
recorde-se a memória saudosa de Dom 
Luiz Mancilha Vilela, Arcebispo Emérito 
de nossa Arquidiocese, falecido em 
agosto deste ano.

w No próximo domingo, celebraremos 
a Solenidade de Todos os Santos e 
Santas. Convém incentivar a Comu-
nidade para que, durante a semana, 
faça a meditação e leitura orante da 
vida e história de algum santo.  

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Fl 2,1-4; Sl 130(131),1. 2. 3 
(R/. Senhor, guardai-me em 
paz junto de vós); Lc 14,12-14

3.ª-feira: Fl 2,5-11; Sl 21(22), 26b-27. 
28-30a.31-32 (R/. 26a); 

  Lc 14,15-24

4.ª-feira: COMEMORAÇÃO DE TODOS 
OS FIÉIS DEFUNTOS.

  Leituras prs: à escolha no 
Lecionário (volume I, p. 
1050 ss.) ou no Ritual das 
Exéquias.

5.ª-feira: Fl 3,3-8a; Sl 104(105),2-3. 
4-5. 6-7 (R/. 3b); Lc 15,1-10

6.ª-feira: Fl 3,17 – 4,1 ; Sl 121(122),1-2. 
3-4a. 4b-5 (R/. 1); Lc 16,1-8 

Sábado:  Fl 4,10-19; Sl 111(112),1-2. 
5-6. 8a e 9 (R/. 1a); Lc 16,9-15
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«Sereis minhas testemunhas» (At 1, 8)

2. «Até aos confins do mundo» – A 
atualidade perene duma missão de evan-
gelização universal

Ao exor tar os discípulos a serem 
as suas testemunhas, o Senhor ressus-
citado anuncia aonde são enviados: «Em 
Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria 
e até aos confins do mundo» (At 1, 8). ... 
caráter universal da missão dos discípulos. 
... Os Atos dos Apóstolos narram-nos 
este movimento missionário: dá-nos uma 
imagem muito bela da Igreja «em saída» 
... os primeiros cristãos perseguidos em 
Jerusalém, dispersaram-se pela Judeia e 
a Samaria, testemunhando Cristo por toda 
a parte (cf. At 8, 1.4). Algo semelhante 
acontece ainda no nosso tempo. Por causa 
de perseguições religiosas e situações de 
guerra e violência, muitos cristãos veem-
-se constrangidos a fugir da sua terra para 
outros países. Estamos agradecidos a 
estes irmãos e irmãs que não se fecham 
na tribulação, mas testemunham Cristo e o 
amor de Deus nos países que os acolhem...

 ... A Igreja de Cristo sempre este-
ve, está e estará «em saída» rumo aos 
novos horizontes geográficos, sociais, 
existenciais, rumo aos lugares e situa-
ções humanos «de confim», ... a todos 
os homens e mulheres de cada povo, 
cultura, estado social. Neste sentido, a 
missão será sempre também missio ad 
gentes, ...porque a Igreja terá sempre de 
ir mais longe, mais além das próprias 
fronteiras, ... quero lembrar e agradecer 
aos inúmeros missionários que gastaram 
a vida para «ir mais além», encarnando a 
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caridade de Cristo...
3. «Recebereis a força do Espírito 

Santo – Deixar-se sempre for talecer e 
guiar pelo Espírito

... Cristo ressuscitado prometeu tam-
bém a graça para uma tão grande respon-
sabilidade: «Recebereis a força do Espírito 
Santo e sereis minhas testemunhas» (At 1, 
8). ...a seguir à descida do Espírito Santo 
sobre os discípulos de Jesus teve lugar a 
primeira ação de testemunhar Cristo, morto 
e ressuscitado, com um anúncio querig-
mático: o discurso missionário de São 
Pedro ...os discípulos de Jesus, que antes 
apareciam fracos, medrosos, fechados... 
O Espírito Santo fortaleceu-os, deu-lhes 
coragem e sabedoria para testemunhar 
Cristo diante de todos.

...cada discípulo missionário de Cris-
to é chamado a reconhecer a importância 
fundamental da ação do Espírito, quando 
nos sentirmos cansados, desmotivados, 
perdidos, lembremo-nos de recorrer ao 
Espírito Santo na oração (fundamental), 
para nos deixarmos restaurar e fortalecer 
por Ele...  

Queridos irmãos e irmãs, continuo a 
sonhar com uma Igreja toda missionária 
e uma nova estação da ação missionária 
das comunidades cristãs.   ... sejamos  
o que já somos pelo Batismo: profetas, 
testemunhas, missionários do Senhor! 
Com a força do Espírito Santo e até aos 
extremos confins da terra. Maria, Rainha 
das Missões, rogai por nós!

Roma, São João de Latrão, na Sole-
nidade da Epifania do Senhor, 6 de janeiro 
de 2022.

Franciscus
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