
Preparar o espaço celebrativo com muito carinho e simplicidade. 
Durante o mês de outubro colocar em destaque o cartaz da 
Campanha Missionária ou o cartaz do Ano Sinodal Missionário 
e alguns símbolos relacionados à missão. Preparar com 
antecedência a recordação dos fatos marcantes da semana 
que passou. Para iniciar a celebração, cantar de forma orante. 

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

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

(Canções para orar 3)
A melhor oração é amar, a melhor oração é 
amar.
1 - Se não sabes amar, tu não deves orar, a melhor 
oração é amar.
2 - É Jesus quem ensina a melhor oração, a 
melhor oração é amar.
3 - O maior mandamento é o amor, diz Jesus, a 
melhor oração é amar.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. 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. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs, bem-vindos! 
É com muita alegria que os acolhemos para 
celebrar no Dia do Senhor, o mistério de nossa 
fé e agradecer as maravilhas que Deus sempre 
nos concede. Convidados a responder com fé 
o mandamento de Cristo de levar sua Palavra a 
todos os povos, partilhamos de sua missão, ao 
anunciar o Reino de Deus. Pela perseverança na 
oração e no Seu testemunho, reunimo-nos como 
vossa família, traçando sobre nós o sinal que nos 
congrega na fé. Em nome do Pai...
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do 
Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Presidente - Nesta liturgia Jesus nos ensina 
que é preciso orar sempre, com perseverança e 
confiança filial, sem jamais desistir. A oração é o 
meio pelo qual nós estabelecemos diálogo com 
Deus. Ela nos restaura na fraqueza, nos reanima 
quando cansados e reestabelece a comunhão 
entre os filhos do Pai. Neste momento trazemos 
presente os fatos e acontecimentos vividos na 
semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Peçamos perdão pelas vezes que não 
somos perseverantes na oração e na prática da 
justiça (silêncio). Arrependidos, cantemos.
(José Acácio Santana) 
1 - Senhor, tende piedade e perdoai a nossa 
culpa! E perdoai a nossa culpa! 
Porque nós somos vosso povo, que vem pedir 
vosso perdão! 
2 - Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa! 
E perdoai a nossa culpa! 
3 - Senhor, tende piedade e perdoai a nossa 
culpa! E perdoai a nossa culpa!
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- 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!

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (3, 14-4,2)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia XII - T.C)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
1 - A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas 
ações; penetrando os sentimentos, vai ao íntimo 
dos corações.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (18, 1-8)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus justo 
e misericordioso. 
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador 
do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e 
invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes 
de todos os séculos; Deus de Deus, luz da luz, 
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; gerado, 
não criado, consubstancial ao Pai; por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e 
para nossa salvação, desceu dos céus: (todos de 
inclinam) e se encarnou pelo Espírito Santo, no 
seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; 
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro 
dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, 
onde está sentado à direita do Pai. E de novo 
há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e 
os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do 
Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e 
glorificado: ele que falou pelos profetas. Creio na 
Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo 
um só batismo para remissão dos pecados. E 
espero a ressurreição dos mortos e a vida do 
mundo que há de vir. Amém!

14. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Senhor, que nos ensina o valor da 
oração persistente e fervorosa, elevemos nossas 
preces em favor da Igreja e da humanidade, 
rezando: Suba nossa oração, a Ti, ó Pai! 
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja, o Papa, os Bispos, 
padres, diáconos, religiosos (as), leigos (as), para 
que sejam perseverantes diante das perseguições 
que afetam sua missão evangelizadora e 
testemunhem com firmeza a Boa-Nova de Jesus. 
Nós vos pedimos.

Presidente - Deus, Pai amoroso, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da vida, fonte 
inesgotável de amor e bondade, cantando o Hino 
do Glória.
(Missal Romano - Francisco de Assis)
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados, 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, tende 
piedade de nós, tende pied ade 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, na glória de Deus Pai. Amém.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que 
sempre escutais aqueles que vos invocam, 
concedei aos vossos filhos e filhas, que cresçam 
na prática do bem e vençam o mal que ameaça o 
mundo. Dai-lhes também a vitória da justiça e da 
salvação esperada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

(Pe. Zezinho)
É como a chuva que lava, é como o fogo que 
arrasa, tua Palavra é assim, não passa por mim 
sem deixar um sinal. (bis)

7. Leitura do Livro do Êxodo (17, 8-13)

8. Salmo Responsorial (120)
(CD Cantando os Salmos - Faixa 25)
Do Senhor é que me vem o meu socorro, do 
Senhor que fez o céu e fez a terra. (bis) 
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor, dai sabedoria para aqueles que nos 
governam, a fim de que promovam a justiça, o 
direito e a paz; e se empenhem em planejar e 
implementar políticas públicas que garantam o 
bem comum e o respeito à dignidade de todas 
as pessoas. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai, entre os cristãos leigos, 
consagrados e ministros ordenados, o desejo e 
a disposição para a missão ad gentes, para que 
anunciem Jesus Cristo a todos, especialmente 
aos que ainda não o conhecem nem o amam. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, vinde em socorro dos que sofrem, para 
que seja restabelecida a saúde dos doentes, a 
justiça dos injustiçados, consolo aos perseguidos, 
dai trabalho aos desempregados, alegrai os 
tristes, sede refúgio para os expatriados e 
proteção para os pobres. Nós vos pedimos.
- Senhor, derramai vossas bênçãos sobre a 
Paróquia São João Paulo II em Linhares, que 
celebra sua festa, para que aumente a fé e a união 
entre seus membros. Nós vos pedimos.
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!

15. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, pessoas das várias equipes de serviço da 
comunidade apresentam-se diante do altar com camisetas (se 
houver) ou símbolos referentes ao grupo que participam, erguendo-
os para a assembleia e depois para o altar, enquanto se canta.

Presidente - Neste domingo, no contexto do 
Ano Jubilar Missionário, queremos motivar as 
orações em prol dos missionários e missionárias 
atuantes no mundo inteiro e pelas realidades em 
que se encontram, sobretudo as mais desafiantes. 
Apresentemos ao Altar do Senhor o compromisso 
de sermos perseverantes na oração, participando 
dos momentos orantes: nas famílias, nos 
Círculos Bíblicos, grupos de oração e de reflexão, 
intercessão, reza do terço, nas celebrações 
semanais e dominicais que a Igreja nos oferece, 
fortalecendo nossa ação evangelizadora.
(Ir. Miria T. Kolling)
No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em 
oração. 
1 - A alegria de te amar e ser amado, quero em 
tuas mãos depositar.

16. Canto das Oferendas (Ir. Maria do Carmo S. Ramos) 
Lá, laiá, lá, laiá, lará, laiá. 
1 - Quando o trigo amadurece e do sol recebe 
a cor, quando a uva se torna prece na oferta do 
nosso amor. Damos graças pela vida, derramada 
neste chão, pois és tu o Deus da vida, quem dá 
vida à criação. (bis) 
2 - Os presentes da natureza, o amor do coração, o 
teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. 
Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as 
colheitas repartidas para celebrar o amor. (bis)

17. Louvação
Presidente - Louvemos e agradeçamos ao Deus 
da vida pela criação e por todas as pessoas que 
estão em missão pelo mundo.
(Frei Luiz Turra)
Nós te damos graças nosso Criador! Bem que tu 
mereces toda a honra e louvor! Somos os teus 
filhos, és o nosso Pai! Nós agradecemos teu 
imenso amor! 
1 - Pelos anos que vivemos, obrigado Senhor! 
Pelos frutos que colhemos, obrigado Senhor!
Tempo, espaço, terra e céu, todo o universo, homens, 
mulheres, vinde agradecer! (Obrigado Senhor!)
2 - Pelas lutas superadas, obrigado Senhor! Pelas 
bênçãos derramadas, obrigado Senhor! Tempo, 
espaço, terra e céu, todo o universo, homens, 
mulheres, vinde agradecer! (Obrigado Senhor!)
3 - Pela vida que nos prova, obrigado Senhor! Pelo 
amor que nos renova, obrigado Senhor! Tempo, 
espaço, terra e céu, todo o universo, homens, 
mulheres, vinde agradecer! (Obrigado Senhor!)

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 - Confiantes e inspirados na Palavra 
de Jesus, rezemos a oração da fraternidade. Pai 
Nosso...

19. Momento da Paz
Presidente - A oração fervorosa nos leva a um 
estado de paz conosco e com os irmãos(ãs). 
Rezemos em silêncio pela paz. 

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário Litúrgico - Ano C)
Nosso Pai de seus filhos se lembra e há de vir 
a justiça implantar. Nesta ceia, num excesso de 
amor, a seus filhos vem alimentar.
1 - Minh’alma, louva o Senhor, seu nome seja 
louvado! Minh’alma, louva o Senhor, por tudo 
que me tem dado. Me cura as enfermidades e 
me perdoa os pecados. (bis)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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tornando-nos justos e obter uma boa relação com 
Ele, crescer na amizade com o Senhor. Para que a 
oração recitada por nossos lábios seja autêntica, 
tem que ser a expressão de nossa maneira real 
de sermos cristãos. A primeira leitura nos mostra 
que Deus intervém na história e salva o seu 
povo servindo-se, da ação do próprio homem. 
Moisés ora a Deus por seu povo que luta pela 
sobrevivência. Mas, para que o homem possa 
vencer, ele tem que contar com a força de Deus. 
E essa ajuda divina exige a oração que brota do 
coração da pessoa e do diálogo dela com Deus. 
Ouvimos que o salmista afirma em oração que seu 
auxílio é o Senhor, criador onipotente dos céus e 
da terra; que rege o universo e preocupa-se com 
seu fiel. A segunda leitura apresenta uma outra 
forma de entrarmos em comunhão com Deus: a 
Sagrada Escritura, nela encontramos a via pela 
qual é comunicada a sabedoria de Deus à nossa 
vida. Por isso, continua Paulo, ela é útil para 
ensinar, argumentar, corrigir e educar na justiça. 
Nesse sentido, a fé deve crescer pela leitura 
da Palavra com que Deus indica aos homens e 
mulheres o caminho da vida plena. Não apenas 
nossa oração deve ser constante, mas também 
insistir em aprender e se deixar conduzir pela 
Palavra de Deus. Segundo o Evangelho, a oração é 
o recurso de que dispomos para estabelecermos 
mais intimidade com o Senhor e desse modo nos 
engajarmos na comunidade eclesial e na história 
até que Ele venha. Concluímos que a oração que 
chega ao coração de Deus é aquela que parte 
do senso da justiça, do anseio pelo resgate dos 
direitos dos que são injustiçados. Não é uma 
petição de coisas a mais, nem de supérfluos, para 
atender os caprichos pessoais. A oração ouvida 
por Deus é aquela que busca o bem comum, com 
o qual a pessoa já está comprometida. Quem só 
pensa em si mesmo não se sintoniza com Deus.

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Ef 2,1-10; Fl 3,17-4,1; Sl 99; Lc 12,13-21
3ª feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9
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: Eclo 35,12-14.16-18; Sl 33; 2Tm 4,6-8.16-
18; Lc 18,9-14

2 - Me tira da triste morte, me dá carinho e amor. 
Com sua misericórdia do abismo me retirou. E, 
como se eu fosse águia, vem renovar meu vigor.
3 - Consegue fazer justiça a todos os oprimidos. 
Guiou Moisés no deserto e Israel escolhido. Tem 
pena, compaixão e não se sente ofendido. (bis)
4 - Guardando mágoa não fica e é lento pra 
castigar. É sempre cheio de amor e gosta de 
perdoar. De nossos erros não usa, para de nós 
se vingar.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Bendito sejais, 
Senhor nosso Deus, pelo Pão da Palavra (e da 
Comunhão) que alegra nossas vidas e nos renova 
na aliança do vosso amor. Ajudai-nos a sermos 
perseverantes na oração e a sempre encontrar 
razões para o nosso trabalho e em tudo o que 
vivermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. 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.
- O Senhor Jesus que prometeu a Sua Igreja estar 
a seu lado até o fim dos tempos, dirija os vossos 
passos e confirme as vossas palavras. Amém.
- O Espírito Santo esteja sobre vós, para que, 
percorrendo os caminhos do mundo, possais 
evangelizar todos os povos. Amém.
- Abençoe-vos Deus todo-poderoso: Pai e Filho e 
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

24. Canto Final (Sylvio P. Moraes)  
1 - Para ser semeador de tua Palavra o Senhor me 
chamou, vou pelo mundo afora, partirei agora, o 
Senhor me enviou. Dê-me, Senhor, tua luz, quero 
falar de Jesus. Pro meio do povo eu vou, pro meio 
do povo eu vou. 
Viver a tua Palavra, anunciar a tua Palavra, tua 
Palavra de amor. (bis) 

Meditando a Palavra de Deus
A liturgia de hoje como conta o próprio evangelista, 
traz em seu conteúdo, um grande ensinamento 
para nossa vida e vivência do Evangelho. Jesus 
conta esta parábola para aumentar a fé dos 
discípulos e insistir na importância da oração. 
Mostra que eles deveriam orar sempre, nunca 
desanimar. Assim como a viúva, também nós 
devemos perseverar na oração para que Deus 
intervenha, fazendo justiça aos seus eleitos, ou 
seja, salvando-nos. Pedir ao Senhor que nos “faça 
justiça” significa desejar com todas as forças: 

Deus nos envia


