
Arrumar o espaço celebrativo conforme os domingos anteriores 
do mês de outubro. A equipe prepara com antecedência a 
recordação da vida, fatos e acontecimentos que marcaram a 
caminhada semanal. Iniciar a celebração cantando o refrão 
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.)

(D.R)

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 para o canto inicial.)

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 - Amados irmãos e irmãs, sejam 
bem-vindos. É com grande alegria que estamos 
reunidos para celebrar a Páscoa de Cristo e nossa 
vida de comunidade. Neste último domingo do 
mês missionário, a liturgia nos fala do encontro de 
Deus com cada ser humano. O Senhor continua 
passando em nossas comunidades e chamando 
mulheres e homens para estar com Ele, sentar-
se à sua mesa e partilhar de sua intimidade. 
Confiantes que todos somos chamados a acolher 
a salvação que nos é oferecida em Jesus Cristo, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - O amor do Pai que enviou Seu Filho 
para nos salvar, a fidelidade de Jesus Cristo ao 
projeto de Deus e a força do Espírito Santo, 
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus...
Presidente - Hoje comemoramos o Dia Nacional 
da Juventude (DNJ). Os jovens representam a 
esperança de uma nova sociedade, na luta por 
políticas públicas condizentes com o bem-estar 
de todos, na preservação do Planeta Terra e na 
missão evangelizadora. Vamos trazer presente os 
fatos e acontecimentos da semana que passou. 
(Recordação da vida). 

4. Deus nos perdoa
Presidente - O Deus da misericórdia sempre 
espera de volta os pecadores arrependidos. 
Cabe a nós, reconhecermos as nossas fraquezas 
e recorrer à Sua infinita bondade (silêncio) 
Confiantes, peçamos perdão de nossos pecados. 
Rezemos.
Confesso a Deus todo poderoso...
Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza, 
um dia, à vida eterna. Amém.
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- 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 santidade 
em toda obra que ele faz. Ele sustenta todo aquele 
que vacila e levanta todo aquele que tombou. 

10. Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo aos Tessalonicenses (1, 11-2,2)

11. Canto de Aclamação 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis) 
Deus o mundo tanto amou, que seu Filho 
entregou! Quem no Filho crê e confia, nele 
encontra eterna vida!

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (19, 1-10)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé 
Presidente - No Deus bom e justo que em Jesus 
Cristo nos liberta e salva, professemos a nossa fé. 
Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Ao Pai que nos ama, nos acolhe e se 
mostra sempre cheio de misericórdia, elevemos 
nossas preces, confiantes, digamos: Ouvi-nos e 
atendei-nos, Senhor!
- Senhor, conduzi a Vossa Igreja nos caminhos do 
diálogo e da sinodalidade, a fim de que ela seja, 
no mundo, sinal da unidade e testemunho vivo de 
comunhão entre os filhos e filhas de Deus. Rezemos.
- Senhor, abençoai o Papa Francisco, os bispos, 
presbíteros e diáconos, os religiosos da vida 
consagrada e os fiéis leigos e leigas, a fim de que 
não se cansem de espalhar a Boa-Nova de Jesus 
até os confins do mundo. Rezemos.
- Senhor, despertai no coração de nossos 
governantes o verdadeiro sentido cristão, a fim 
de que usem sua autoridade em favor do bem 
comum. Rezemos.
- Senhor, protegei nossos jovens e adolescentes, 
das drogas, da prostituição, do abuso sexual, 
da violência familiar, a fim de que possam viver 
dignamente e serem amados e respeitados na 
sociedade em que vivem. Rezemos.
- Senhor, iluminai as consciências de todos os 
batizados, a fim de que assumam com convicção 
seu compromisso na missão universal da Igreja, 
promovendo e ajudando as obras missionárias, 
através da oração, das práticas de caridade e do 
auxílio material. Rezemos.

(Aurea Cândida Sigrist - Pe. Antônio Haddad) 
Eu canto a alegria, Senhor, de ser perdoado no 
amor. (bis) 
1 - Senhor, tende piedade de nós. 
2 - Cristo, tende piedade de nós. 
3 - Senhor, tende piedade de nós.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus por todos 
os missionários que exercem sua missão aqui e 
além fronteiras e por todos os jovens de nossa 
comunidade, cantando o Hino do Glória.
(André Jamil Zamur) 
Glória, glória, anjos no céu cantam todos seu 
amor! E na terra, homens de paz: “Deus merece 
o louvor”!
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos! 
2. Senhor nosso Jesus Cristo, Unigênito do Pai. Vós, 
de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor! 
4. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino, de Deus Pai o esplendor!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor nosso 
Deus, Jesus chamou para os caminhos da Salvação 
aqueles que estavam perdidos. Tornai-nos 
capazes de ouvir a Sua voz e de realizar o bem que 
desejamos praticar. Fazei-nos partilhar os bens 
que nos concedeis e receber a Vossa salvação 
em nossa casa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Entrada do Livro da Palavra
Onde for possível, um grupo de jovens faz uma bonita entrada 
do Livro da Palavra, ladeado com velas ou tochas acesas.

(Ir. Maria José Silva) 
Fazei ressoar a palavra de Deus em todo lugar! (bis)
1 - O Evangelho é a Palavra que Deus Pai 
proclamou. Só ele é o caminho, verdade, vida e 
amor. Vamos lá!
2 - Juventude caminho aberto vamos construir 
fraternidade, renovação vamos transmitir. Vamos 
lá!

8. Leitura do Livro da Sabedoria (11, 22-
12,2)

9. Salmo Responsorial (144) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C)
Bendirei eternamente vosso nome; para sempre, 
ó Senhor, o louvarei! (bis)
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor, dai-nos olhos a fim de que vejamos as 
necessidades de nossos irmãos e irmãs e tornai-
nos solícitos para com todos os que sofrem por 
causa da fome, das guerras, das doenças e das 
variadas formas de injustiça. Rezemos.
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 o comentário, jovens entram com o cartaz do Dia 
Nacional da Juventude (onde houver). Apresenta-o para a 
assembleia, proclamando em voz alta o tema e o lema proposto 
para esse dia e depois voltam-se para o altar, enquanto se 
canta. (Onde não houver o cartaz os jovens dão-se as mãos 
enquanto se canta).

Presidente - O amor de Deus não é um feito do 
passado, mas uma força atual que continua a agir 
sobre todas as realidades criadas, mantendo-as 
na existência. Apresentemos ao Altar do Senhor 
a caminhada dos jovens que sentiram a ação de 
Jesus e passaram a segui-Lo e testemunhá-Lo na 
vida e no cuidado com o Planeta Terra.
(Dom Paulo Bosi Dal’Bó) 
Jovem, você é semente de uma nova sociedade! 
Jovem, você é semente da felicidade!
1. O futuro da nação está em suas mãos, só 
depende de você fazer a sua história, acreditando 
na vitória que irá acontecer.

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 Pai pelo dinamismo, 
pela alegria, pela busca e participação de todos 
os jovens que unidos anunciam o Evangelho e 
denunciam os males que afetam outros jovens 
em nossas comunidades. Cantemos.
(Frei Fabreti)
1. Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair 
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e cantar.
Se alguém te louva em silêncio, tu acolhes, ó 
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto 
novo, tu acolhes, ó Senhor, sua canção! Aleluia!
2. É feliz, quem em ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar, aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz 
e paz.

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 -  Atentos ao modelo de oração dado 
por Cristo, nosso Senhor, rezemos: Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente -  Com o coração repleto do amor de 
Deus, rezemos em silêncio pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário Litúrgico - Ano C)
Desce logo, Zaqueu, desce logo, desce já, que eu 
preciso de ti, eu preciso ficar em tua casa, para 
isso, amigo, eis-me aqui! 
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.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, alimentados 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão) frutifique 
em nós a Vossa graça, a fim de que, preparados 
por vossos sacramentos, possamos receber o 
que prometeis. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. Breves Avisos
Onde for possível, preparar uma breve homenagem aos jovens.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
Deus nos envia
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O Livro da Sabedoria (Primeira Leitura) nos traz 
uma alegria muito grande, pois nos mostra o 
quanto Deus  nos ama e que Ele é o criador de 
todas as criaturas. Deus nos fez diferentes, mas 
nos acolhe e nos ama gratuitamente, sem divisão 
ou separação. A sabedoria é o amor verdadeiro 
e único de Deus. O Evangelho nos mostra com 
clareza a misericórdia do Senhor, que acolhe os 
mais excluídos e sofredores, e nos ensina que 
devemos amar bem do jeito que Deus nos ama. 
Zaqueu era chefe dos publicanos, dos cobradores 
de impostos. O publicano era um explorado que 
trabalhava para o império explorador, opressor 
e corrupto. No fundo era também uma vítima 
do sistema escravizador romano. Quem pode 
medir o coração? Ao saber que Jesus passava por 
Jericó, desejou vê-lo de verdade. Subiu em uma 
árvore, pois, segundo o Evangelho, era muito 
baixo. Será? Ou o Evangelho está nos querendo 
dizer que aqueles que cercavam Jesus se achavam 
tão perfeitos que impediam os outros de verem-
no? É certo que o Evangelho nos catequiza para a 
compreensão de quem é Jesus e de como devemos 
nos colocar diante dele. Zaqueu queria ver Jesus, 
pois certamente não estava contente com a vida 
que levava. Havia algo maior dentro dele, que 
os de fora não enxergavam, que somente Jesus 
enxergava. Devemos notar bem que, sendo chefe 
dos publicanos e rico, não se importou com isso e 
subiu em uma árvore. As autoridades que gostam 
de distinção jamais fariam isso. Zaqueu fez, a ponto 
de Jesus mandá-lo descer, para se hospedar em sua 
casa. E isso se realizou. A multidão ficou aborrecida 
com essa atitude: “Ele foi hospedar-se na casa 
de um pecador”. Quanta incompreensão! Somos 
precipitados em nossos juízos; nem sabiam o que 
ia acontecer, mas já falaram, não sobre o bem, 
mas sobre uma deficiência. É fácil ver o negativo, 
o difícil é realçar o positivo. Jesus foi à casa de 
Zaqueu porque “ali morava também um filho de 
Abraão”. Sua conversa foi sincera. Partilhou os bens 
com os pobres. E ainda, bem como nos ensina a 
ética, devolveu quatro vezes mais. Aprendamos a 
sermos justos. Será que a sociedade saberá, um dia, 
distribuir equitativamente o bem comum?

Deus Conosco - Reflexões e Sugestões Litúrgicas - 2022

Leituras da Semana
2ª feira: Fl 2,1-4; Sl 130; Lc 14,12-14
3ª feira: Fl 2,5-11; Sl 21; Lc 14,15-24
4ª feira: Sb 3,1-9; Sl 41; Ap 21,1-5a.6b-7; Mt 5,1-12
5ª feira: Fl 3,3-8a; Sl 104; Lc 15,1-10
6ª feira: Fl 3,17-4,1; Sl 121; Lc 16,1-8
Sábado: Fl 4,10-19; Sl 111; Lc 16,9-15
Domingo: Ap 7,2-4.9-14; Sl 23; 1Jo 3,1-3; Mt 5,1-12a

24. Catequese: Encerramento do Mês 
Missionário e Dia Nacional da Juventude 
(Ler para assembleia) 

Devemos ter cuidado com as mais variadas 
realidades de nossas comunidades, acolhendo 
e amando a todos, porque isto agrada a Deus. 
Acompanhar as pessoas com amor, dentro 
da liberdade que Deus nos deu e continua 
dando, por meio do amor, direcionando todas as 
situações para o caminho do Senhor. Só com e no 
amor conseguimos nos aproximar das diversas 
realidades. Amar a Deus pela Palavra recebida e 
vivida, e na Eucaristia, comungando também o 
outro, o próximo, amando-o como Deus deseja e 
fica feliz com isso. O Amor que levamos para Deus 
é canalizado para o próximo. Que no encerramento 
do mês missionário, possamos descobrir a nossa 
missão e que nos dediquemos a ela com muito 
amor, assim como a Igreja, que nasceu missionária e 
continua levando o Evangelho a todos. A juventude 
também não pode se distanciar daquilo que todos 
nós somos convidados a realizar. Vamos todos 
renovar nossa paixão pela juventude, motivando-
os, sobretudo, à paixão por Aquele que se coloca 
como o único Caminho, Verdade e Vida: Jesus Cristo.

25. Gesto Concreto (ler para assembleia)
- Reze com sua família antes das refeições.
- Reze o Terço em família.
- Seja o primeiro catequista de seus filhos. 

26. Bênção
Presidente - Deus vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos da 
fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém.
- Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre 
o caminho da caridade e da paz. Amém.
- Abençoe-vos o Deus misericordioso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

27. Canto Final  
Deixa-me ser jovem, não me impeça de lutar, 
pois a vida nos ensina a uma missão realizar (bis).
1. Deixa-me ser jovem ser livre pra sonhar. Não 
reprima, não reprove o meu jeito de amar.
2. Fazer também a história e não ser ignorado, 
preservar os meus valores e não ser massificado.

Meditando a Palavra de Deus
Deus tem um amor tão grande, sem-fim, por todas 
as criaturas. Jesus nos demonstrou isso muitas 
vezes, como no episódio de Zaqueu, que subiu em 
uma árvore só para vê-lo. Ele queria ver Jesus, mas 
foi Jesus quem se aproximou dele, pois é assim 
que Deus age com a humanidade: Ele se aproxima 
de nós. Jesus vai à casa de Zaqueu, um pecador 
público, porque era publicano, e lá evangeliza. 


