
RITOS INICIAIS

29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
DIa MUNDIal Das MIssõEs

A. Caros irmãos e irmãs, o Senhor 
hoje nos irmana a partir de um belo 
chamado, que se torna concreto 
em oração nesta santa celebração. 
Colocando-nos à disposição d’Ele 
para realizarmos o seu projeto 
neste Dia Mundial das Missões, 
cantemos:

1. CaNTO DE aBERTURa (Hin. ABC L. pág 131)

Senhor, o Deus dos pobres, do povo sofredor, / aqui nos 
reuniu pra cantar o seu louvor. / Pra nos dar esperança 
e contar com sua mão, / na construção do Reino, Reino 
novo, povo irmão.
1. Sua mão sustenta o pobre, / ninguém fica ao desabrigo: 

/ dá sustento a quem tem fome / com a fina flor do trigo.
2. Alimenta os nossos sonhos, / mesmo dentro da prisão; 

/ ouve o grito do oprimido, / que lhe toca o coração.
3. Cura os corações feridos, / mostra ao forte o seu poder, 

/ dos pequenos é a defesa: / deixa a vida florescer.

2. saUDaÇÃO
s. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. amém.
s. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o 
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. aTO PENITENCIal
s. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios. (pausa) 
Confessemos os nossos pecados:

Nº 2251 - 22/10/2017Ano A / Tempo Comum / Verde

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e 
irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos 
e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, 
nosso senhor.

s. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. amém.

s. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
s. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
s. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE lOUVOR

1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra a seus amados! 
/ A vós louvam, Rei celeste, / os que foram libertados!

Glória a Deus! Lá nos céus e paz aos seus. Amém!
2. 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 no esplendor!

Ou:
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 
vóssois Santo / Só vós o Senhor / Só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo / Com o Espírito Santo / Na glória de Deus 
Pai. Amém!(4x)

5. ORaÇÃO
s. Oremos: (pausa) Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos 
a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de 
todo o coração. P.N.S.J.C.
T. amém.



A. Diante da escolha de Deus por 
estes pobres servos, coloquemo-
nos à escuta da Palavra, força 
da Boa Nova que nos vem pelo 
Espírito Santo. 

6. PRIMEIRa lEITURa (Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: "Tomei-o pela 
mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o 
orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha e 
para não deixar trancar os portões. Por causa de meu 
servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome; 
reservei-te, e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não 
existe outro: fora de mim não há deus. Armei-te guerreiro, 
sem me reconheceres, para que todos saibam, do Oriente 
ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o 
Senhor, não há outro". Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. salMO REsPONsORIal / 95(96)
Ó família das nações, dai ao senhor poder e glória!

•	 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!

•	 Pois	Deus	é	grande	e	muito	digno	de	louvor,	/	o	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.

8. sEGUNDa lEITURa (1Ts 1,1-5b)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos tessalonicenses, 
reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: a vós, graça 
e paz! Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-
vos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso 
Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o 
esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança 
em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados 
por Deus, que sois do número dos escolhidos. Porque o 
nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de 
palavras, mas também mediante a força que é o Espírito 
Santo; e isso, com toda a abundância. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. aClaMaÇÃO aO EVaNGElHO
Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia!: (2x)
1. Como astros no mundo vocês resplandeçam, / mensagem 

de vida ao mundo anunciem, / da vida a Palavra ao mundo 
proclamem, / quais astros luzentes no mundo rebrilhem!

10. EVaNGElHO (Mt 22,15-21)

s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
T. Glória a vós, senhor.

s. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para 
apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os 
seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, 
para dizerem a Jesus: "Mestre, sabemos que és verdadeiro 
e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas 
influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um 
homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas: 
É lícito ou não pagar imposto a César?" Jesus percebeu a 
maldade deles e disse: "Hipócritas! Por que me preparais 
uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto!" 
Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: "De quem é a 
figura e a inscrição desta moeda?" Eles responderam: "De 
César".  Jesus então lhes disse: "Dai, pois, a César o que é 
de César, e a Deus o que é de Deus". Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. PROFIssÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da 
terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso senhor, 
que foi concebido pelo poder do Espírito santo; nasceu da 
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos; 
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à 
direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. Creio no Espírito santo; na santa 
Igreja católica; na comunhão dos santos; na remissão dos 
pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. amém.

12. PRECEs Da COMUNIDaDE
s. Graças vos damos Senhor Deus, lembrando-nos dos 
irmãos em nossas orações. Confiantes vos apresentamos 
nossas súplicas: 
l. Senhor, pedimos por todos aqueles que ainda não tiveram 
condição de vos conhecer, a fim de que cada um seja 
alcançado pela bondade do povo cristão, nós vos pedimos:
T. sejamos, ó Pai, instrumentos da missão!
l. Senhor, rezamos por nossa comunidade, a fim de que 
aqui sejam encontradas a fé, a esperança e a caridade, 
que convertem e animam mais do que muitas palavras, 
nós vos pedimos:
T. sejamos, ó Pai, instrumentos da missão!
l. Senhor, pedimos que nossos tempos alcancem a glória 
de um cristianismo mais esclarecido, onde o abrir-se 
totalmente de coração à vossa vontade seja mais forte 
que os desejos pessoais, nós vos pedimos:
T. sejamos, ó Pai, instrumentos da missão!

(Preces da comunidade)
s. Deus de amor e de bondade, concedei que estes pedidos 
sejam atendidos em sua infinita misericórdia. P.C.N.S. 
T. amém.

A. Diante do Senhor, coloquemos 
o desejo de servir que se torna 
concreto em nossa doação simples 
e sincera à comunidade, que é obra 
salvadora de Jesus. Cantemos:

13. aPREsENTaÇÃO DOs DONs (Hin. ABC L. pág 132)

A partilha começa na mesa, / a justiça é rebento e 
certeza / de quem luta e abraça a razão, / de fazer do 
pão comunhão. (bis)
1. Acredito que a força do povo / forjará e fará o mundo 

novo, / porque o Pai é presença maior, /que caminha 
no meio de nós. (bis)
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s. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue 
dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para 
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
s. Protegei vossa Igreja, que caminha nas estradas do 
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança 
de chegar junto a vós, na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
s. Dai ao Santo Padre, o papa Francisco, ser bem firme 
na Fé, na Caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja, 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
s. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, 
Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, 
que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
s. A todos os que chamastes para outra vida na vossa 
amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo 
vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem 
felizes no reino que para todos preparastes.
T. a todos dai a luz que não se apaga!
s. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo 
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o 
vosso reino, que também é nosso.
s. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre. 
T. amém.

16. RITO Da COMUNHÃO
A. O Filho do homem veio dar a sua vida para a salvação 
dos homens.

17. CaNTO DE COMUNHÃO (Hin. ABC L. pág 133)

1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos 
à vida, nos deu muitos dons. / Nossa resposta ao amor 
será feita, / se a nossa colheita mostrar frutos bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa 
do amor. (bis) 

2. Participar é criar comunhão, / fermento no pão, saber 
repartir, / comprometer-se com a vida do irmão, / viver 
a missão de se dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, / depois se 
transformam em vida no pão. / Assim também, quando 
participamos, / unidos criamos maior comunhão.

18. ORaÇÃO DEPOIs Da COMUNHÃO
s. Oremos: (pausa) Dai-nos, ó Deus, colher os frutos 
da nossa participação na Eucaristia para que, auxiliados 
pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores 
eternos. P.C.N.S.
T. amém.

A. O Mundo nos espera, e como 
anseia por palavras de amor e 
esperança! Preparemo-nos para 
viver a missão solicitada por Deus 
em meio a nossos irmãos, em 
particular os sofredores! 

2. Que o pão seja farto na mesa, / que a fome, o ódio e 
a tristeza / deem espaço e criem esperança /pra fazer 
neste mundo mudança. (bis)

3. Ofertamos o pão sacramento / e as mãos calejadas 
também, / que constroem a fraternidade, / com a força 
da comunidade. (bis)

14. ORaÇÃO sOBRE as OFERENDas
s. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

s. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos 
com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, 
sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em 
vossa honra. P.C.N.S.
T. amém.

15. ORaÇÃO EUCaRÍsTICa V
s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
s. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
s. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ó 
Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo 
com Cristo, vosso Filho, nosso irmão.  É ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, 
mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira.  Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando 
e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos 
anjos e à voz dos santos todos, para cantar (dizer):
T. santo, santo, santo, senhor Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do senhor! Hosana nas alturas!
s. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de 
nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele, 
mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito santo!
s. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus 
apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE	SERÁ	ENTREGUE	POR	VÓS.
s. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE	SERÁ	DERRAMADO	POR	VÓS	 E	 POR	TODOS,	
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA	DE	MIM.	
s. Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, toda vez que se bebe 
deste Vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta. 
s. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, 
nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós queremos 
a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá vida, este 
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó senhor, a nossa oferta!

RITOS FINAIS



19. BÊNÇÃO E DEsPEDIDa (TC, I) 

s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós!
s. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. amém!
s. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. amém!
s. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. amém!
s. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e 
Espírito Santo.
T. amém!
s. Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e o 
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CaNTO – HINO DO sÍNODO DIOCEsaNO

1. A Diocese entoa um hino de gratidão, / por todos os 
operários, que iniciaram a missão. / Em nossa longa 
jornada muitos aqui se doaram, / homens e mulheres 
de Coragem, a vida ao próximo entregaram. Este é 
o sonho missionário:/ a todos os povos chegar. / Na 
alegria do evangelho, / Jesus Cristo anunciar! 

2. Sinais dos tempos vivemos, hoje somos nova geração, 
/ desbravemos um novo tempo, guiados pela oração. 
/ De portas abertas, rumo às periferias, / ser rosto da 
Misericórdia de Deus, é o que a Igreja almeja. 

3. Que este Sínodo dê frutos para o futuro da Igreja, 
/ caminhando todos juntos, como Cristo deseja. / 
Que nossa missão seja um passo para irmos além de 
nós mesmos, / à luz da Verdade, façamos do sonho 
realidade. 

4. Comunidades de famílias nossas paróquias possam ser; 
/ lugar de iniciação na fé, para a palavra viver. / Que 
os jovens sejam capazes de responder ao chamado, / 
tenham coragem de trocar tudo pelo Reino de Deus. 

5. As alegrias e esperanças, tristezas e angústias, / todas 
as dores desse mundo, sejam também de nossa Igreja. 
/ Maria, Mãe da Misericórdia, vem conosco caminhar, 
/ nos leve ao excluído e abandonado, para Jesus Cristo 
anunciar.
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O  D i a 
Mundial das 
M i s s õ e s , 
escreve o Papa, 
concentra-nos, 
também este 
ano de 2017, 
na  “pe s soa 
de  Jesus ,  o 

primeiro e maior evangelizador”, que 
nos envia a anunciar, sem cessar, o 
Evangelho do amor de Deus Pai, com a 
força do Espírito Santo.

Este Dia Mundial das Missões nos 
convida a refletir novamente sobre a 
missão no coração da fé cristã, pois, a 
Igreja é, por sua natureza, missionária; 
caso contrário, deixa de ser a Igreja 
de Cristo, passando a ser apenas uma 
associação como muitas outras.

Por isso, somos convidados a 
interrogar-nos sobre algumas questões 
que tocam a própria identidade cristã e 
as nossas responsabilidades de fiéis, em 
um mundo ferido por grandes frustrações 
e dilacerado por guerras fratricidas, que 
envolvem, injustamente, sobretudo os 
inocentes.

Neste sentido, o Papa pergunta: “Qual 
é o fundamento da missão? Qual é o 
coração da missão? Quais são as atitudes 

vitais da missão? E nos responde: “A 
missão da Igreja, destinada a todos os 
homens de boa vontade, funda-se sobre 
o poder transformador do Evangelho”. 
Esta Boa Nova é portadora de uma alegria 
contagiante, porque contém e oferece 
vida nova, em Cristo ressuscitado!

Por conseguinte, a missão da Igreja não 
é propagar uma ideologia religiosa, mas 
Jesus Cristo, que continua a evangelizar e 
agir, que representa o kairós, um tempo 
propício de salvação na história.

Por meio da proclamação do 
Evangelho, Jesus se torna nosso 
contemporâneo, consentindo a quem 
o acolhe com fé e amor, experimentar a 
força transformadora do seu Espírito. A 
sua ressurreição não é algo do passado, 
mas contém uma força de vida, que 
penetra o mundo. O Evangelho é uma 
Pessoa: Jesus Cristo.

O mundo precisa do Evangelho de 
Jesus Cristo e a Igreja continua a sua 
missão, através de tantas testemunhas, 
que, com coragem deram a própria 
vida, contribuindo para superar os 
fechamentos, os conflitos, o racismo, o 
tribalismo e promovendo a reconciliação, 
a fraternidade e a partilha entre todos.

Em sua Mensagem, Francisco afirma 
que os “jovens” são a esperança da 

missão. A pessoa de Jesus e a Boa Nova 
continuam a fascinar muitos jovens, 
que buscam percursos para concretizar 
a coragem e os ímpetos do coração ao 
serviço da humanidade.

Aqui, o Papa recordou que a próxima 
Assembleia Geral Ordinária do Sínodo 
dos Bispos, que se realizará no Vaticano, 
em 2018, terá como tema «Os jovens, a 
fé e o discernimento vocacional». Esta, 
disse, será uma ocasião providencial para 
envolver os jovens na responsabilidade 
missionária comum, que precisa da sua 
rica imaginação e criatividade.

Através de uma espiritualidade 
missionária profunda, vivida dia-a-dia, 
e de um esforço constante de formação 
e animação missionária, conclui o Papa, 
pode-se envolver adolescentes, jovens, 
adultos, famílias, sacerdotes, religiosos 
e religiosas, bispos, suscitando neles a 
obra missionária.

Enfim, o Dia Mundial das Missões é 
uma ocasião propícia para que o coração 
missionário das comunidades cristãs 
possa, com a oração, o testemunho 
da vida e a comunhão dos bens, dar 
resposta às graves e vastas necessidades 
da evangelização, com a proteção de 
Maria, a Mãe da evangelização!

Fonte: br.radiovaticana.va

a MENsaGEM DO PaPa PaRa O MUNDIal Das MIssõEs:
"a MIssÃO NO CORaÇÃO Da FÉ CRIsTÃ"


