
Durante o mês de outubro pode-se colocar em destaque o cartaz 
do mês missionário (onde houver) e símbolos relacionados 
à missão. A equipe prepara com antecedência a recordação 
da vida, fatos e acontecimentos que marcaram a caminhada 
semanal. Iniciar a celebração cantando de forma orante e, 
repetidas vezes, até que se acenda as velas do presbitério e a 
assembleia se coloque em clima de oração.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(José Acácio Santana) 
Creio Senhor, creio Senhor, mas aumentai, 
aumentai minha fé! 
1 - Eu creio em Deus Pai onipotente. Criador da 
terra e do céu.
(Terminado o canto, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Marcos e Cristiane da Matta)
1 - A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, 
ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar 
e a Boa-Nova ao mundo anunciar.
É Tua Igreja, Senhor que canta com alegria. Esta 
que busca o amor vivenciar todo dia. Que vai 
levar salvação. Esta é a nossa missão.

2 - Nós que fazemos parte desta Igreja que 
missionária é por natureza, te damos graças 
por Teu esplendor, seremos eco do Teu grande 
amor.
3 - Todos os povos serão Teus discípulos e 
batizados com Teu Santo Espírito, temos certeza 
de Tua companhia, nos dando força hoje e todo 
dia.

3. Saudação 
Presidente - Sejam bem-vindos, todos que vieram 
celebrar, neste encontro fraterno, o Mistério de 
nossa fé: a paixão, morte e ressurreição de Jesus 
Cristo. Neste dia do Senhor, Ele nos convida a 
reavivar a nossa fé, abrir o nosso coração a Sua 
Palavra e colocá-la em prática. Reunidos como 
filhos e filhas de Deus, façamos o sinal que nos 
identifica como seguidores do Cristo Jesus. Em 
nome do Pai...

Presidente - A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da 
parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo 
estejam convosco. Bendito seja Deus... 

Presidente - Estamos iniciando o mês de 
outubro, mês dedicado às missões com o Tema: 
“A Igreja é Missão” e o Lema: “Sereis minhas 
testemunhas” (At 1,8), em que somos chamados 
a intensificar nossas orações com a reza do Terço, 
do Rosário e dos Círculos Bíblicos, por todos os 
missionários e missionárias que evangelizam   
em nossas comunidades, no Brasil e no mundo. 
Lembremos também outros fatos recentes pelos 
quais queremos rezar e agradecer neste dia 
(recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Reconhecendo-nos necessitados 
da misericórdia do Pai, com humildade, 
peçamos perdão pelas vezes que fraquejamos 
na fé e deixamos de agir de acordo com o Seu 
projeto de vida e salvação. (Silêncio). Confiantes, 
cantemos.
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- Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e 
ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Porque 
Ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós somos o 
seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz 
com sua mão.
- Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: “Não fecheis os 
corações como em Meriba, como em Massa, no 
deserto, aquele dia, em que outrora vossos pais 
me provocaram, apesar de terem visto as minhas 
obras”.

10. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (1, 6-8.13-14)

11. Canto de Aclamação (CD Cantando os Salmos - Ano C)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - A Palavra do Senhor permanece para sempre; 
e esta é a Palavra que vos foi anunciada. 

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (17, 5-10)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Iluminados pela Palavra de Deus, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Conduzidos pela força do Espírito 
Santo, que nos envia como suas testemunhas, até 
os confins de toda a terra, elevemos confiantes 
nossas preces, rezando: Renovai-nos, Senhor, na 
força do vosso Espírito.
- Iluminai, Senhor, o Papa Francisco na missão 
de conduzir a Igreja, Povo de Deus, rumo a uma 
conversão pastoral, a fim de assumirem, de forma 
profética, o anúncio do Reino até os confins do 
mundo. Rezemos.
- Conduzi, Senhor, a Igreja do Brasil, Bispos, 
presbíteros, religiosos e religiosas, e todo o Povo 
de Deus, a fim de trilhar um caminho sinodal, 
abertos à ação do Espírito Santo. Rezemos.
- Despertai, Senhor, em nós e em nossos 
governantes, o compromisso de batizados, 
missionários anunciadores do Evangelho, a fim 
de fortalecermos o amor fraterno em nossa 
comunidade, na sociedade e além-fronteiras. 
Rezemos. 
- Fortalecei, Senhor, nossa comunidade a assumir 
sua missão com espírito de misericórdia, diálogo e 
caridade, a fim de buscar ser aberta, acolhedora e 
solidária para com os que mais sofrem. Rezemos.                      
- Ajudai-nos, Senhor, a aproveitar este tempo 
oportuno do Ano Sinodal Missionário para 
conhecer e promover iniciativas, projetos e 
instituições que cooperam com a missão de Deus, 
a fim de fazer de nós testemunhas de Cristo, em 
uma Igreja em estado permanente de missão. 
Rezemos.

(Paulo Sérgio Soares - Erika Fernandes )
Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes 
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Presidente - Deus de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Pai de amor e 
bondade que pelo exemplo de fé e doação do Seu 
Filho Jesus nos ensinou a sermos missionários(as) 
do Vosso Reino. Rezemos o Hino do Glória.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à 
direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois 
o Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de 
Deus Pai. Amém. 

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Pai, vós 
escutais a prece do vosso povo não obstante 
a fragilidade de nossa fé. Dai-nos fé e coração 
humilde, para colaborarmos, com todas as forças, 
no crescimento do Reino e na manifestação das 
maravilhas do vosso amor. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. Apresentação do Livro da Palavra 
(Ir. Míria T. Kolling)
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

8. Leitura da Profecia de Habacuc (1, 2-3; 
2,2-4)

9. Salmo Responsorial (94) (CD Liturgia XII - T.C)
Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus! (bis)
- Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos!

Deus nos fala

Nossa resposta
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Presidente - Rezemos a Oração para o Mês 
Missionário Extraordinário 2022.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a 
viver este Ano Jubilar Missionário, a assumir e 
a revigorar nossa vocação cristã de discípulos 
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 Paulina 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!

16. Apresentação dos Dons 
Durante a motivação, uma pessoa da equipe de Batismo, 
apresenta-se diante do Altar com uma vasilha transparente 
contendo nela vários tipos de sementes, e no centro dela, uma 
vela grande acesa, enquanto se canta. Em seguida, colocá-la 
próximo a Mesa da Palavra.

Presidente - 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. Todos os que creem em Jesus 
Cristo, tornam-se testemunhas e proclamadores 
do seu amor nos mais diversos ambientes 
humanos, culturais, religiosos e geográficos, 
ainda alheios ao Evangelho. Apresentemos ao 
Altar do Senhor o nosso compromisso de sermos 
missionários de Cristo.
(Flávio Wozniack) 
1 - A fé é compromisso que é preciso repartir, em 
terra bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós 
somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus 
convida a todos, ai de mim se eu me calar.

17. Canto das Oferendas (Frei Fabreti) 
1 - A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as 
minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu 
Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu 
viver, meus caminhos, meu sofrer. 
A tua ternura, Senhor, vem me abraçar! E a tua 
bondade infinita me perdoar! Vou ser o teu 
seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos.
2 - A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. 
Ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em 
Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a 
nova canção de esperança e de paz. 

18. Louvação
Presidente - Louvemos ao Deus da Vida, que 
nos ama e nos anima a viver a missão que 
pelo Batismo Jesus nos confiou. A cada louvor 
rezemos: Te louvo, meu Senhor!

- Pelo Papa Francisco, por sua humildade, coragem, 
dinamismo e fidelidade no cumprimento de sua 
missão;
- Pelos Bispos, padres, diáconos, religiosos 
e religiosas, seminaristas que obedientes ao 
mandato do Senhor, doam suas vidas nas suas 
Dioceses e Paróquias;
- Pelos missionários(as) que aqui e além 
-fronteiras, evangelizam e cuidam dos pobres 
e sofredores para que creiam na bondade do 
Senhor e tenham vida digna;
- Pelas lideranças de nossas comunidades, 
que trabalham incansavelmente nas pastorais, 
serviços, equipes, movimentos, ministérios, 
grupos e associações mantendo viva a esperança 
e a fé do Povo de Deus;
- Pelas pessoas que colaboram com o Dízimo, 
ofertas e benfeitores, para a manutenção da 
Igreja e com outras doações em benefício dos 
necessitados.
(Pe. Josmar Braga) 
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. 
(bis) Como irmãos reunidos, a Ti cantarei 
louvores. (bis)

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!

19. Pai Nosso
Presidente - Obedientes a Cristo, vivemos 
em comunhão com Ele e nos tornamos 
verdadeiramente livres. Rezemos como Jesus 
nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente - Onde há fé, há amor; onde há amor, 
há paz. Rezemos a oração de São Francisco 
pedindo a Deus que nos ensine a sermos 
verdadeiros mensageiros da Paz.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz! 
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde 
houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver 
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, 
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve 
a verdade. Onde houver desespero, que eu leve 
a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve 
a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. 
Ó Mestre! Fazei que eu procure mais, consolar 
que ser consolado, compreender que ser 
compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando 
que se recebe. É perdoando que se é perdoado. 
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Pedro Brito Guimarães) 
É comunhão, é comunhão, em Jesus Cristo por 
inteiro neste pão, é comunhão, é comunhão, 
com sua Igreja missionária em ação. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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1 - Com o Espírito de Deus anunciar com mais 
prazer. Com esperança e caridade, conviver e 
convencer. Se o Reino é a meta, vamos espalhar 
amor. Somos irmãos e missionários do Senhor.

Meditando a Palavra de Deus 
Os Apóstolos pedem que o Senhor lhes “aumente 
a fé” e recebem uma resposta muito firme 
decisiva: “Se vós tivésseis fé, mesmo pequena 
como um grão de mostarda, poderíeis dizer a 
esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no 
mar, e ela vos obedeceria.” A fé é dom de Deus e 
é autêntica quando é vivida no compromisso do 
amor e do serviço. A fé é adesão a Jesus Cristo, 
portanto é necessário ter as mesmas atitudes dele, 
servindo-O com toda fidelidade e com alegria. A 
Comunidade é chamada para a vivência da fé, 
comprometida com Cristo, com seu Evangelho. 
Habacuc nos lembra que “o justo vive por sua 
fé”. Não é o ambiente do mundo, o emaranhado 
de pensamentos que vão justificar nossa fé, mas 
sim a confiança em Cristo, em seu amor, em sua 
misericórdia. A fé define nosso destino, portanto 
faz sentido os Apóstolos pedirem ao Senhor 
que lhes aumentem a fé, porque essa é uma 
condição necessária para o seguimento a Cristo. 
É preciso crer de verdade, sem fingimento, pois 
haverá situações muito difíceis que somente na 
fé se poderão suportar. Olhemos para o próprio 
Cristo, que enfrenta a injúria, mas continua fiel 
ao Pai até o fim, até sua morte de cruz. Essa 
confiança gerada pela fé, é “fazer a amoreira 
transportar-se de lugar”. A fé autêntica também 
nos faz ser servidores, pois tudo o que temos e 
somos recebemos do Senhor, pela benignidade 
(bondade) de sua graça. O Senhor nos chama 
pessoalmente para viver nele e servi-Lo com amor. 
A comunidade que se reúne no Senhor também é 
chamada a servir na gratuidade do amor. Portanto, 
o pedido dos Apóstolos é o nosso pedido hoje: 
“Senhor, aumentai nossa fé, no sentido de que 
ela seja verdadeira e autêntica, e não nos deixeis 
viver uma fé miúda, descomprometida. Fazei-nos 
crer em Vós e em Vosso Evangelho”                  

(Subsídio Deus Conosco - 2019)

Leituras da Semana
2ª feira: Gl 1,6-12; Sl 110; Lc 10,25-37
3ª feira: Gl 1,13-24; Gl 6,14-18; Sl 138; Lc 10,38-42
4ª feira: G1 2,1-2.7-14; Sl 116; Lc 11,1-4
5ª feira: Gl 3,1-5; Lc 1,69-75; Lc 11,5-13
6ª feira: G1 3,7-14; Sl 110; Lc 11,15-26
Sábado: Gl 3,22-29; Sl 104; Lc 11,27-28
Domingo: 2 Rs 5,14-17; Sl 97; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19

1 - É comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, 
que dia a dia vem em nossa direção. Com Ele 
vamos revelar ao mundo inteiro, os horizontes 
da evangelização.
2 - É comunhão com o projeto de Jesus, a Boa-
Nova que Ele veio revelar, que por amor aceitou 
morrer na cruz, para o seu povo oprimido 
resgatar. 
3 - É comunhão com o Espírito de amor, 
protagonista da evangelização. Ele revela os 
segredos do Senhor, e guia a Igreja nos caminhos 
da missão. 
4 - É comunhão com a Igreja missionária, que 
nos acolhe, nos convoca, nos envia, como Maria 
segue sempre solidária, alimentada pela santa 
Eucaristia.
5 - É comunhão com a história do meu povo, que 
sofre, chora e não cansa de esperar. Da velha 
terra vai nascer um mundo novo, nesta esperança 
vamos juntos comungar.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Pai Santo, Deus 
vivo e verdadeiro, sois fonte de toda bênção. 
Pela Palavra (e pela Comunhão) que partilhamos, 
concedei que sejamos pessoas renovadas para 
que possamos ter as atitudes de Jesus, servindo 
sempre com humildade e amor sincero. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos

24. Gesto Concreto (ler para a assembleia)
Presidente - Os Apóstolos pediram a Jesus que 
aumentassem a sua fé. Imitando seu exemplo, 
durante essa semana vamos rezar em família ou 
individualmente a oração do Credo, pedindo a 
Deus que aumente a nossa fé. Rezemos também 
o terço pedindo a intercessão de Nossa Senhora 
do Rosário por todos os evangelizadores do Reino 
de Deus. 

25. Bênção
Presidente - O Senhor esteja convosco! Ele está 
no meio de nós.
- Que o Deus Pai da vida que vos ensina a orar 
uns pelos outros, vos conceda a salvação eterna. 
Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- O dom de Deus, a fé, precisa ser diariamente 
reavivado e anunciado ao mundo. Ide em paz, 
vivendo sua missão e o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

26. Canto Final (Dom Paulo Bosi Dal´Bó)
Sou, sou missionário e a Boa-Nova vou levar. 
Venham, venham todos, vamos evangelizar. 
Sei que a resposta a Jesus é a missão, sou 
missionário, sou da paz, eu sou cristão.

Deus nos envia


