
Preparar o espaço celebrativo conforme as orientações do mês 
missionário e a recordação da vida. Para iniciar a celebração, 
cantar de forma orante o refrão.

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

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

(Hinário Litúrgico - T.C - Ano C)
Exulte de alegria quem busca a Deus, quem 
busca a Deus, quem busca a Deus, sua face é 
tudo o que eu queria. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.)

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 - “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 de nossa 
comunidade e visitantes sejam bem-vindos! 
É com grande alegria que nos reunimos para 
fazer memória da Páscoa de Cristo e celebrar 
a nossa fé e a nossa vida. Hoje o Senhor nos 
convida a vencer a autossuficiência que esvazia 
a missão. Confiantes que o seguimento pessoal, 
cultivado pela oração sincera e humilde de quem 
reconhece que a salvação é graça de Deus, como 
filhos e filhas amados do Pai, façamos o sinal da 
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...
Presidente - Hoje celebramos o Dia Mundial 
das Missões, da Santa Infância e da Juventude 
Missionária. Neste mês missionário estamos 
refletindo a temática ‘A Igreja é missão’, cuja 
inspiração bíblica é “Sereis minhas testemunhas”. 
Conforme o mandamento de Jesus de evangelizar 
todas as nações, procuramos, pelo testemunho, 
demonstrar o mandamento maior do Amor que 
com Ele nos identifica. Nesta certeza vamos 
recordar os fatos da semana que passou para 
assim celebrarmos fé e vida (recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração arrependido e humilde, 
aproximemo-nos de Deus Justo e Santo e 
peçamos perdão de nossas faltas e omissões 
(silêncio). Arrependidos confessemos nossos 
pecados, cantando. 
(André J. Zamur) 
1 - Eu confesso a Deus e a vós irmãos, tantas vezes 
pequei, não fui fiel: pensamentos e palavras, 
atitudes, omissões... Por minha culpa, tão grande 
culpa. 
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- Mas ele volta a sua face contra os maus, para a 
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. 

9. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo (4, 6-8.16-18) 

10. Canto de Aclamação (Pe. José Weber)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
1 - O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, 
confiando-nos sua Palavra; a Palavra da 
reconciliação, a Palavra que hoje, aqui, nos salva. 

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (18, 9-14) 

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus Justo e Santo, professemos 
a nossa fé. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade 
Presidente - Irmãos e irmãs, coloquemos nossa 
confiança no amor transbordante da Trindade, 
fonte da missão, apresentando nossas preces, 
rezando: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. 
- Fortalecei, Senhor, o Papa Francisco, os Bispos, 
presbíteros, religiosos, religiosas, cristãos leigos 
e leigas na missão, a fim de serem testemunhas 
de Jesus Cristo até os confins do mundo, rezemos.
- Iluminai, Senhor, a vida e o trabalho de 
nossos governantes, a fim de que cumpram 
seus mandatos segundo a verdade e a justiça 
proclamado no Evangelho do Vosso Filho Jesus, 
rezemos.
- Abençoai, Senhor, os cristãos das nossas 
comunidades, a fim de que neste Dia Mundial 
das Missões, contribuam materialmente em favor 
da obra missionária em todo o mundo, rezemos. 
- Guiai, Senhor, todos os jovens de nossas 
comunidades, a fim de que sejam mensageiros do 
amor e da paz, na família, na escola, no trabalho 
e no lazer, rezemos.
- Ajudai-nos, Senhor, a viver este Ano Jubilar 
Missionário, a assumir e a revigorar nossa 
vocação cristã de discípulos missionários, a fim 
de que sejamos uma Igreja sinodal em estado 
permanente de missão até os confins do mundo, 
rezemos.
Presidente - Rezemos a Oração para o Mês 
Missionário Extraordinário 2022.

Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, 
ó Senhor! (bis) 
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, 
meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai que 
nos perdoa e nos sustenta em sua mão por seu 
amor, tão grande amor.
Presidente - Deus de amor e misericórdia, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso Deus 
que em Jesus Cristo nos ensina o caminho que 
nos leva à salvação.
(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 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, na glória de Deus Pai. Amém.

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, nosso 
Pai, vós não fazeis discriminação de pessoas, e 
ouvis a oração 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. Amém.

(Linderberg Pires - Valdeci Farias)
Purificai, Senhor, meus ouvidos, purificai, Senhor, 
meu coração, para ouvir e guardar vossa Palavra!

7. Leitura do Livro do Eclesiástico (35, 
15b-17. 20-22a) 

8. Salmo Responsorial (33) (CD Cantando os Salmos)
O pobre clama a Deus e Ele escuta: o Senhor 
liberta a vida dos seus servos. (bis) 
- Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu 
louvor estará sempre em minha boca. Minha alma 
se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se 
alegrem! 

Deus nos fala

Nossa resposta
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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 (ainda em pé)
Presidente - Nosso Deus escuta a súplica 
dos pobres e humildes que apresentam suas 
fragilidades diante dele, a exemplo do cobrador 
de impostos, e rejeita a oração farisaica daqueles 
que vão ao templo para se justificar e julgar os 
outros. Apresentemos ao Altar do Senhor, nossos 
momentos de orações fervorosas que realizamos 
individualmente, em família, nos encontros 
pastorais e na comunidade. De mãos estendidas 
para o Altar, cantemos.
(Zé Vicente) 
Quem disse que não somos nada, que não temos 
nada para oferecer. Repare nossas mãos abertas 
trazendo as ofertas do nosso viver. (bis)
Presidente - A coleta feita neste dia é uma forma 
de colaborar com a missão universal. Que a nossa 
oferta seja sincera e generosa. Celebremos a vida 
de tantos missionários e missionárias que, nas 
missões mundo afora, são exemplos de serviço 
samaritano e profético.

16. Canto das Oferendas (Pe. Casimiro Irala) 
Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar 
da chama, a certeza de dar. 
1 - Eu te ofereço o sol que brilha forte. Te ofereço 
a dor do meu irmão! A fé na esperança e o meu 
amor! 
2 - Eu te ofereço as mãos que estão abertas, o 
cansaço do passo mantido, meu grito mais forte 
de louvor!
3 - Eu te ofereço o que vi de belo no interior dos 
corações. A coragem de me transformar.

17. Louvação
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
por todas as ações e gestos realizados pelos 
missionários em nossa Igreja e na sociedade em 
favor da vida.
(D.R. - CD Canções para orar 1) 
Glória, glória, aleluia! (3x) Louvemos ao Senhor! 

1 - Na beleza do que vemos, Deus nos fala ao 
coração, tudo canta, Deus é grande, Deus é bom 
e Deus é Pai. É seu Filho Jesus Cristo que nos une 
por amor. Louvemos ao Senhor! 
2 - Deus nos fez comunidade, pra vivermos como 
irmãos, braços dados, todos juntos, caminhemos 
sem parar. Jesus Cristo vai conosco, Ele é jovem 
como nós. Louvemos ao Senhor! 
3 - Jesus Cristo é alegria, Jesus Cristo é amor. 
Da vitória sobre a morte deu a todos o penhor. 
Venceremos as tristezas, venceremos o temor. 
Louvemos ao 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 - Guiados pelo Espírito do Senhor e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos 
como Jesus nos ensinou. Pai Nosso...

19. Momento da Paz 
Presidente - A prática do amor misericordioso nos 
conduz a vivência da paz. Rezemos em silêncio 
pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 

(Hinário Litúrgico - Ano C)

“Piedade, meu Deus, piedade, piedade de mim, 
pecador!” Foi a prece do vil publicano, que 
perdoado, pra casa voltou.
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)
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) - Ó Pai, alimentados 
por vossa Palavra (e pela comunhão) queremos 
testemunhar que sois um Deus Santo e defensor 
dos pobres. Iluminai nosso coração para que 
possamos reconhecer nossos pecados e 
permanecer no caminho da salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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com ele. Todavia, Deus não se deixa corromper 
nem faz distinção de pessoas em prejuízo dos 
pobres e oprimidos. Paulo dá o exemplo de 
alguém que se sente tranquilo depois de toda 
a caminhada de vida, para esperar de Deus um 
sinal de que “combater o bom combate não foi 
em vão”. O Apóstolo garante que todos os que 
lutam por uma causa esperam e confiam que 
essa luta vai lhes trazer a vitória. Seguindo sua 
viagem a Jerusalém, Jesus instrui os discípulos 
sobre a verdadeira atitude de quem se dirige 
a Deus em Oração. A parábola do fariseu e do 
publicano inicia-se revelando os destinatários: 
“Para alguns que confiavam na sua própria 
justificação e desprezavam os outros” (v. 9). O 
núcleo da parábola encontra-se nos vv. 10-13, 
quando entram em cena os dois personagens: 
o fariseu e o publicano, representando atitudes 
opostas da sociedade do tempo de Jesus. 
Ambos, no Templo, buscam relacionar-se com 
Deus mediante a oração. Com esta parábola, 
Jesus ensina aos discípulos em que consiste o 
autêntico relacionamento com Deus. Imitando o 
publicano, eles devem humildemente depositar 
sua confiança em Deus, que não faz distinção 
entre pessoas. Sua oração precisa traduzir-se 
na abertura ao mistério de Deus, que deseja 
justiça e dignidade para todos os seus eleitos. O 
discípulo não atribui a si os méritos de suas obras, 
quando se percebe agraciado pela abundância 
da misericórdia do Pai. Só quem aprendeu a 
amar a infinita bondade do Pai compreenderá 
as exclamações de alegria e de gratidão perante 
a obra da compaixão de Deus pelos pobres, 
sofredores e oprimidos. A oração que salva é 
aquela que, a exemplo do publicano, brota do 
coração que reconhece sua condição de criatura 
e faz de sua fragilidade a própria oração. Havendo 
gratuidade, confiança e entrega generosa à ação 
de Deus, a oração será autêntica e eficaz.
(Roteiros Homiléticos do Tempo Comum - Ano C - 2007- CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Ef 4,32-5,8; Sl 1; Lc 13,10-17
3ª feira: Ef 5,21-33; Sl 127; Lc 13,18-21
4ª feira: Ef 6,1-9; Sl 144; Lc 13,22-30
5ª feira: Ef 6,10-20; Sl 143; Lc 13,31-35
6ª feira: Ef 2,19-22; Sl 18; Lc 6,12-19
Sábado: Fl 1,18b-26; Sl 41; Lc 14,1.7-11
Domingo: Sb 11,22-12,2; Sl 144; 2Ts 1,11-2,2; Lc 19,1-10

22. Breves Avisos 

23. Refletindo: A Oração que agrada a 
Deus (ler para a assembleia)

Presidente - Qual o modelo de oração que 
agrada a Deus? Qual a atitude coerente para 
rezar e invocar a misericórdia do Pai? O publicano 
apresenta-se diante de Deus com humildade; a 
sua oração é brevíssima. Apresenta-se no templo 
com espírito humilde e arrependido: “sequer se 
atrevia a levantar os olhos para o céu; mas batia 
no peito”. O fariseu faz uma oração presunçosa, 
ostenta os próprios méritos, olha para si próprio, 
ora para si próprio. Mas Deus privilegia a 
humildade. “Se a oração do soberbo não alcança 
o coração de Deus, a humildade do pobre abre-o” 
(Papa Francisco). Vivemos um tempo em que 
impera a autorreferencialidade e assim caminha 
a humanidade, tão longe de Deus. O publicano 
revela como alcançar a Misericórdia Divina pela 
via da humildade.

(Frei João Francisco da Silva - OFM)

24. Bênção 
Presidente - Que o Deus da misericórdia e do 
perdão caminhe convosco. Amém. 
- Que Ele vos dê um coração humilde e 
comprometido com o seu Reino. Amém. 
- Abençoe-vos o Deus da paz: Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém. 
- Ide em paz com a missão de viver e anunciar o 
Reino e que o Senhor vos acompanhe. Graças a 
Deus.

25. Canto Final (Sylvio P. Moraes)  
1 - Para ser semeador da Boa-Nova já estou 
partindo, em terreno pedregoso e espinhoso ela 
vai caindo, não importa onde cai, não pararei 
jamais. 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) 
2 - Tua Palavra, Senhor, vou semear, serei um 
profeta. Tu me chamaste, Senhor, aqui estou, 
serei uma seta, tua luz me ilumina, teu poder 
me ensina. Pro meio do povo eu vou, pro meio 
do povo eu vou.

Meditando a Palavra de Deus 
O livro do Eclesiástico mostra que a oferta e 
a oração dos órfãos e das viúvas encontram 
acolhida de Deus. Desagradáveis são as ofertas 
desonestas dos poderosos que, por meio delas, 
desejam estabelecer uma relação comercial 

Deus nos envia


