
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do 
mês de outubro podendo acrescentar alguns símbolos que 
recordem a nossa missão, as missões realizadas no Brasil e 
além-fronteiras. Preparar também a recordação da vida. Para 
iniciar a celebração, cantar o refrão de forma orante.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(Autor Desconhecido) 
Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa 
messe, pois a messe é grande Senhor, e os 
operários são poucos! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.) 

Procissão de entrada como de costume

2. Canto Inicial (D. Pedro Brito Guimarães) 
1 - “Venham trabalhar na minha vinha”, dilatar 
meu Reino entre as nações. Convidar meu povo 
ao banquete. Quero habitar nos corações. 
Unidos pela força da oração, ungidos pelo 
Espírito da missão, vamos juntos construir uma 
Igreja em ação. 

2 - “Venham trabalhar na minha vinha”, espalhar 
na terra o meu amor. Muitos não conhecem a 
Boa-Nova, vivem como ovelhas sem pastor. 
3 - “Venham trabalhar na minha vinha”, com 
fervor meu nome proclamar. Que ninguém se 
queixe ao fim do dia: “Ninguém me chamou a 
trabalhar...”

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam 
todos bem-vindos! É com grande alegria que 
nos reunimos para fazer memória da Páscoa 
do Senhor e agradecer as maravilhas que Ele 
sempre nos concede. Hoje o Senhor nos convida 
a crer que Ele é o único Deus Verdadeiro, que 
liberta seu povo de todo mal que os oprime. 
Nesta Celebração, peçamos ao Pai que nos dê 
sabedoria para sabermos sempre discernir o bem 
do mal e cumprirmos fielmente a nossa missão 
evangelizadora. Reunidos como Comunidade 
missionária, façamos o sinal de nossa fé. Em 
nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - Hoje, Dia Mundial das Missões, 
trazemos presente todos os membros de nossas 
comunidades que são fiéis a sua missão e também 
todas as pessoas e membros da Juventude 
Missionária que deixaram suas casas para 
evangelizar dentro e fora do nosso País. (Lembrar 
outros fatos da semana que passou, recordação da vida.)

4. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo, o Justo, que 
intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, 
abramos o nosso coração ao arrependimento 
e peçamos perdão por nossas faltas e omissões 
(silêncio). Confiantes, supliquemos, cantando.
(CD CF 2013)
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. 
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- Pois Deus é grande e muito digno de louvor, 
é mais terrível e maior que os outros deuses, 
porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi o 
Senhor e nosso Deus quem fez os céus.
- Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, 
dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que 
é devida ao seu nome! Oferecei um sacrifício nos 
seus átrios.
- Adorai-o no esplendor da santidade, terra inteira, 
estremecei diante dele! Publicai entre as nações: 
“Reina o Senhor!” pois os povos ele julga com justiça.

9. Leitura da Primeira Carta de São Paulo 
aos Tessalonicenses (1, 1-5b)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VII - TC)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - Como astros no mundo vós resplandeçais, 
mensagem de vida ao mundo anunciando, da 
vida a Palavra, com fé, proclameis, quais astros 
luzentes no mundo brilheis.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (22, 15-21)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos a 
nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Ao Senhor, que nos ama com 
amor infinito, peçamos confiantes por nossas 
necessidades. Após cada prece, cantemos. Ó 
Senhor, Senhor neste dia, escutai nossa prece. (DR) 

- Senhor, abençoai a Vossa Igreja e dai ao 
Papa Francisco, aos bispos, aos padres, 
diáconos, religiosos(as), leigos(as) sabedoria 
e discernimento para anunciar com alegria o 
Evangelho. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os nossos governantes, as pessoas 
que assumiram cargos públicos e as lideranças de 
nossas comunidades para que façam do poder um 
serviço em favor da vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a Paróquia São João Paulo II, 
de Linhares, para que seguindo o exemplo de seu 
padroeiro seja cada vez mais fervorosa em sua 
ação missionária. Nós vos pedimos. 
- Senhor, encorajai as nossas comunidades para 
que apoiem os jovens, adolescentes e crianças que 
fazem parte do trabalho missionário, para que eles 
possam incentivar outros membros a participarem 
desses grupos de evangelizadores. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os missionários(as) para 
que possam com sabedoria levar aos afastados, 
aos pobres e excluídos uma palavra de fé e 
esperança diante do sofrimento que a vida nos 
surpreende a cada dia. Nós vos pedimos.

- Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que viestes para fazer de nós seu povo 
santo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos o Pai, único Deus, 
que em Jesus Cristo nos salva e liberta de toda 
opressão. 
(José Acácio Santana) 
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos 
homens. 
T: Que são por Ele muito amados. 
Ó Senhor Deus, nós vos louvamos. Vos 
bendizemos e adoramos. 
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas 
graças. 
T: Por vossa glória tão imensa. 
Senhor Jesus, Filho Unigênito. Cordeiro Santo 
de Deus Pai. 
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste 
mundo. 
T: Tende piedade de nós todos! 
Vós que tirais nosso pecado, bem acolhei a nossa 
súplica. 
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai. 
T: Tende piedade de nós todos!
Porque só vós é que sois santo, porque só vós 
sois o Senhor. 
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo. 
T: Só vós sois o Senhor altíssimo. 
Só vós com o Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, única fonte 
de autoridade, ajudai-nos para que ninguém 
abuse do poder que nos confiastes, a fim de 
que toda autoridade sirva para o bem de todos 
e assim o mundo vos reconheça como único e 
verdadeiro Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Leitura do Livro do Profeta Isaías (45, 
1.4-6)

8. Salmo Responsorial (95) (CD Cantando os Salmos)
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e 
glória! (bis)
- Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai 
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Manifestai a 
sua glória entre as nações, e entre os povos do 
universo seus prodígios!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Rezemos a oração do mês missionário.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante 
da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é 
missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa 
intercessora na cidade, no campo, na Amazônia 
e em toda parte, ajude, cada um de nós, a ser 
testemunhas proféticas do Evangelho, numa 
Igreja sinodal e em estado permanente de missão. 
Eis-me aqui Senhor, envia-me! Amém.

15. Apresentação dos Dons 
Preparar esse momento com antecedência e apresentá-lo de 
forma criativa e bonita, lembrando que missão é tudo aquilo 
que se realiza na evangelização dentro e fora da comunidade. 
Ex.: visita às famílias, hospitais, presídios, casas de repouso, 
círculos bíblicos... 

Animador(a) - Ser discípulo significa ter a 
disposição permanente de levar aos outros o 
amor de Jesus; e isto sucede espontaneamente 
em qualquer lugar: na rua, na praça, no trabalho, 
na família, num caminho.” (Alegria do Evangelho 
127) Apresentemos ao altar do Senhor as Ações 
Missionária de nossa Comunidade.
Apresentá-las à assembleia depois para o Altar, enquanto se canta.

(José Acácio Santana) 
Toma Senhor, nossa vida em ação para mudá-la 
em fruto e missão. Toma Senhor, nossa vida em 
ação para mudá-la em missão.
Animador(a)- Hoje a nossa oferta é destinada às 
Obras Missionárias, sejamos generosos.   

16. Canto das Oferendas (José Acácio Santana) 
1 - As sementes que me deste e que não eram 
pra guardar, pus no chão da minha vida, quis 
fazer frutificar. 
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor 
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero 
pôr. (bis) 
2 - Pelos campos deste mundo quero sempre 
semear, os talentos que me deste para eu mesmo 
cultivar. 
3 - Quanto mais eu for plantando mais terei para 
colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Deus da Vida por 
todas as pessoas que em nossas Comunidades 
anunciam Jesus Cristo por meio da Oração e das 
Obras de Misericórdia. Cantemos.
(Zé Vicente) 
1 - De todos os cantos viemos, para louvar o Senhor. 
Pai de eterna bondade, Deus vivo e libertador, todo 
o povo reunido, num canto novo louvor. 
Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. 

2 - Os pais e mães de família, vamos todos celebrar. 
A força nova da vida, vamos alegres cantar. A 
juventude e as crianças, todos reunidos no amor. 
3 - Lavradores e operários, todo o povo lutador, 
trazendo nas mãos os frutos e as marcas de 
sofredor. A vida e a luta ofertamos no altar de 
Deus criador. 
4 - Do passado nós trazemos toda lembrança de 
quem, deu sua vida e seu sangue, como Jesus 
fez também. Do presente, todo esforço por um 
futuro sem dor. 
5 - Bendito o Deus da esperança, que anima a 
gente a andar. Bendito o Cristo da vida, que ensina 
a gente a amar. Bendito o Espírito Santo, que faz 
o povo criador.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso 
Presidente - Com amor e confiança rezemos a 
oração que Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Animador(a) -  A paz é o fruto do amor, expressão
da real fraternidade entre as pessoas. Rezemos
em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Frei Gotzon Aulestia) 
1 - Não existe amor sem entrega, não existe amor 
sem a dor, é a herança que Cristo nos lega: sem 
amor nada tem valor. 
O Senhor nos convida à mesa, a comer juntos 
do mesmo pão. Da Palavra, da fé, da esperança 
e repartir com nosso irmão. 
2 - É feliz quem perdoa as ofensas quando 
dá nunca olha o dom, nem espera ganhar 
recompensa: sem amor nada tem valor. 
3 - Quando ao triste arrancaste um sorriso teve 
fome e lhe deste o pão. É uma dor que tiraste do 
Cristo: sem amor nada tem valor. 
4 - Poderás falar línguas estranhas poderás ganhar 
mundo sem fim, dominar junto a ti muita gente: 
sem amor nada tem valor. 
5 - Quando vês o irmão que te chama e abre a 
mão esperando um favor, não pretenda fugir, tem 
presente: sem amor nada tem valor.

21. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno 
e Todo-Poderoso, saciados pelo pão da Vossa 
Palavra (e pela Comunhão), acompanhai-nos 
todos os dias de nossas vidas, fortalecei-nos 
em nossa missão e dai-nos colher os frutos da 
participação na ceia do Vosso eterno amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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escolhas de Deus não se deixam restringir somente 
ao povo de Israel, mas todos participam, a seu 
modo, da ação salvífica de Deus. O Evangelho nos 
apresenta a resposta dos interlocutores de Jesus 
diante das parábolas que ouvimos na liturgia dos 
últimos domingos. Eles querem pegar Jesus em 
alguma palavra. Na passagem que ouvimos, eles 
propõem a Jesus a delicada questão do tributo 
que o povo tinha de pagar ao imperador de 
Roma. Dizer sim era o mesmo que compactuar 
com o sistema injusto e opressor. Dizer não 
significava afrontar o sistema estabelecido de 
modo imprudente, pois seria associado a tantos 
movimentos revolucionários da época. Jesus trata 
da questão de modo profundo, pois não visa apenas 
questionar o sistema tributário, mas mostra que 
toda a ordem social deve ter por centralidade a 
fonte de todos os bens, Deus. E, quando se dá a 
Deus, a justiça acontece, e a fraternidade triunfa. 
A segunda leitura apresenta a comunidade de 
Tessalônica sendo louvada por Paulo, Silvano e 
Timóteo. Os tessalonicenses abraçaram de tal 
modo o evangelho a ponto de serem transformados 
pela mensagem de salvação. As obras e as 
ações do Espírito complementam as palavras do 
anúncio e geram vida. Diante desse testemunho, 
pensemos como vai o testemunho de fé de 
nossas comunidades. Vivemos no emaranhado 
de nossa história, também marcados pelo peso 
insuportável dos tributos e das tantas questões 
político-econômicas. Seria possível abraçar a fé 
como fizeram os tessalonicenses? Não só é possível, 
como é nosso compromisso primeiro mostrar na 
prática que temos Deus como centro de nossa vida 
e dele partem todas as nossas relações sociais. Se 
não abraçarmos a fé com vivacidade e firmeza, 
dificilmente saberemos dar a César o que é de César 
e a Deus o que é de Deus. Seguindo a Cristo, que 
se encarnou em nossa história e nela permanece 
vivo e ressuscitado, somos convidados a considerar 
mais de perto nossos compromissos sociais e fazer 
valer a civilização do amor, no qual a paz seja fruto 
da justiça e a caridade seja o caminho que una a 
humanidade inteira nas veredas da salvação.  

(Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas 2020)

Leituras da Semana
2ª feira: Ef 2,1-10; Sl 99; Lc 12,13-21
3ª feira: Ef 2,12-22; Sl 84; Lc 12,35-38
4ª feira: Ef 3,2-12; Is 12,2-6; Lc 12,39-48
5ª feira: Ef 3,14-21; Sl 32; Lc 12,49-53
6ª feira: Ef 4,1-6; Sl 23; Lc 12,54-59
Sábado: Ef 4,7-16; Sl 121; Lc 13,1-9
Domingo: Ex 22,20-26; Sl 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40

22. Breves Avisos 

23. Mensagem do Papa Francisco para o 
Mês Missionário (ler para a assembleia) 

Animador(a) - A missão da Igreja é animada por 
uma espiritualidade de êxodo contínuo. Trata-se 
de «sair da própria comodidade e ter a coragem 
de alcançar todas as periferias que precisam da 
luz do Evangelho» (Francisco, Exort. ap. Evangelii Gaudium, 
20). A missão da Igreja encoraja a uma atitude de 
peregrinação contínua através dos vários desertos 
da vida, através das várias experiências de fome 
e sede de verdade e justiça. A missão da Igreja 
inspira uma experiência de exílio contínuo, para 
fazer sentir ao homem sedento de infinito a sua 
condição de exilado a caminho da pátria definitiva, 
pendente entre o «já» e o «ainda não» do Reino 
dos Céus. A missão adverte a Igreja de que não é 
fim em si mesma, mas instrumento e mediação 
do Reino. Uma Igreja auto referencial, que se 
compraza dos sucessos terrenos, não é a Igreja de 
Cristo, seu corpo crucificado e glorioso. Por isso 
mesmo, é preferível «uma Igreja acidentada, ferida 
e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma 
Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade 
de se agarrar às próprias seguranças» (EG 49). 
(Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 
- 2017) 

24. Bênção 
Presidente - O Deus Pai, que em Jesus manifestou 
a solidariedade e a caridade, vos faça mensageiros 
do Evangelho e testemunhas do seu amor no 
mundo. Amém.
- Abençoe-vos o Deus da vida, Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe na 
missão de evangelizar. Graças a Deus.

25. Canto final (Frei Luiz Turra) 
A missão que recebemos de Jesus é a mesma 
que Deus Pai lhe confiou: anunciar a Boa-Nova 
porque o Reino já chegou. 
1 - Uma certeza alegra a vida: a própria morte já 
foi vencida. 

Meditando a Palavra de Deus 
Do começo ao fim, os relatos bíblicos mostram Deus 
embrenhado na história humana, em seus conflitos 
e suas realizações. A ação divina não é desconexa 
da lida do dia a dia do povo. Não há uma história 
divina e outra história humana, mas somente uma 
história da salvação, na qual o divino e o humano 
se entrelaçam. A primeira leitura nos mostra como 
as questões políticas são lidas à luz da fé. Ciro é um 
rei Persa e, portanto, pagão. Diante de seu poder 
político crescente, o povo de Deus, exilado na 
Babilônia, vê-o como libertador enviado por Deus. 
Assim, Isaías catequiza o povo para fortalecê-lo 
na esperança. Aos poucos, compreende-se que as 


