
N° 2.192  (Ano C/Verde) 30° Domingo do Tempo Comum - 23 de outubro de 2016

ANO SANTO DA MISERICÓRDIA

SANTAS MISSÕES POPULARES

Dia Mundial das Missões

"SENHOR, TENDE PIEDADE DE MIM POIS SOU PECADOR"

(Entrar a bandeira das Santas Missões Popula-
res e o cartaz do mês missionário, acompanha-
dos por alguns missionários da comunidade. Se
existir a Infância Missionária, entre com a Ban-
deira da Infância Missionária e as crianças).

01 MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Se-
nhor Jesus Cristo. Ser missionário é viver

transmitindo a alegria do Evangelho. É aco-
lher, amar e levar ao mundo a Boa Notícia
do Reino. Ser missionário é abraçar um ca-
minho de conversão, de encontro com Je-
sus Cristo na pessoa dos irmãos.
Refrão: E pelo mundo eu vou / can-
tando o teu amor, / pois disponível es-
tou / para servir-te, Senhor. (2x)
C. Hoje celebramos o Dia Mundial das
Missões e o Dia da Infância Missionária.
Estamos vivendo em nossa diocese as
grandes Semanas Missionárias. Cada cris-
tão é chamado a abraçar com a alegria o
convite de Jesus: "vem e segue-me". To-
dos são convocados: crianças, adolescen-
tes, jovens, adultos e idosos. Não tenha-
mos medo, avancemos para águas mais
profundas.

02. CANTO
O Senhor me chamou a trabalhar... nº
1.100

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos o Deus que caminha em nos-



so meio e nos envia aos irmãos. Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da esperança, da missão e da
alegria, que nos cumula de toda fé e paz,
pela ação do Espírito Santo, esteja
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Irmãos e irmãs, neste Dia Mundial das
Missões, peçamos perdão pelo nosso co-
modismo e falta de entusiasmo missionário.
Muitos irmãos e irmãs ainda não conhecem
Jesus. Existem pessoas afastadas da nossa
comunidade? Você conhece alguma família
que sofre por causa dos vícios? E a juven-
tude; está sendo acolhida e amada dentro
da Igreja? Quando foi a última vez que você
motivou alguém na caminhada da Igreja e
no seguimento de Jesus? (Silêncio). Peça-
mos perdão, cantando.
Senhor, Vós sois o caminho...nº 248
D. Deus todo-poderoso, tende compaixão
de nós, perdai os nossos pecados e nos
conduzais à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos ao Senhor por nos cha-
mar para a missão e nos enviar missionári-
os e missionárias que doam suas vidas a
serviço do Evangelho. Louvemos com ale-
gria.
Glória, glória! Anjos no céu... nº 231

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso,
aumentai em nós a fé, a esperança e a
caridade. Dai-nos amar o que ordenais,
para conseguirmos o que prometeis. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
(Entrar o Lecionário, ladeado de duas velas. As
mesmas permanecem até o término do Evange-
lho)
A Bíblia é a Palavra de Deus... nº 258

PRIMEIRA LEITURA:
Eclo 35,15b-17.20-22a

L.1 Leitura do Livro do Eclesiástico.

SALMO RESPONSORIAL: 33(34)
Refrão: O pobre clama a Deus e Ele es-
cuta: o Senhor liberta a vida dos seus
servos.

SEGUND'A LEITURA: 2Tm 4,6-8.16-18

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo.

EVANGELHO Lc 18,9-14

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia! Vamos aclamar... nº 300

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A liturgia deste Domingo apresenta um Deus
justo, que conhece o coração de seus fi-
lhos. Ele, não faz distinção de pessoas, não
age em prejuízo do pobre e oprimido. Ele
escuta a voz dos oprimidos, do órfão e da
viúva. Num tempo em que a justiça às ve-
zes é tão viciada a pesar mais para o lado
dos poderosos, a Palavra de Deus traz um
alento e reacende a esperança em nossos
corações. Deus não leva em conta a posi-
ção social, fama, bens, poderio político, etc.
Mas, julga com justiça todos os seus filhos
e filhas. E a justiça Dele é diferente da jus-
tiça dos homens.
O Senhor não faz distinção de pessoas. A



súplica que chega aos ouvidos do Pai é:
"quem serve a Deus como Ele o quer, será
bem acolhido e suas súplicas subirão até as
nuvens". Gestos rituais, se são apenas ex-
ternos, se não saem do coração, não che-
gam a Deus. Precisam partir do coração que
o ama e respeita os seus mandamentos. O
mandamento de Jesus é o amor. Deus agra-
da-se daquele que o serve, servindo aos ir-
mãos. E a nossa oração ao Senhor?
Lucas apresenta a história, conta a parábo-
la para alertar aqueles que confiavam na sua
própria justiça e desprezavam os outros.
Essa parábola de Jesus desmascara a falsa
religião e nos apresenta a maneira certa de
nos comportar perante Deus e os irmãos.
O fariseu obedecia em tudo a Lei. Mas seu
coração era duro e arrogante. Ele se consi-
derava juiz do publicano. E achava também,
que Deus era obrigado a recompensá-lo por
obedecer a Lei. O publicano, saiu justifica-
do, pois agiu com humildade e pediu a mi-
sericórdia.
A segunda leitura apresenta o testamento
de Paulo. Compara-se a um soldado que
lutou com seriedade: "combati o bom com-
bate da fé". À um atleta que corre no está-
dio e vence seus limites: "terminei a minha
carreira". Mas para ele, o fundamental é ter
feito isso para levar a Boa Nova. Sabe que
está reservada a coroa da justiça que o
Senhor, justo juiz, lhe concederá. No seu
tempo os atletas recebiam uma coroa da
vitória. Paulo, afirma que uma coroa de jus-
tiça, a vida eterna; que o Senhor lhe conce-
derá e a todos que esperam com amor a
sua manifestação gloriosa. Que todos nós
tenhamos a mesma alegria e esperança de
saber que caminhando na presença do Se-
nhor seremos cumulados com grandes bens
no céu.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé no Deus que nos

ama, chama e envia-nos para a missão.
Creio em Deus pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao Pai de ternura e amor elevemos os
nossos pedidos. Após cada oração vamos
responder:
T: Fortalecei Senhor, a nossa missão.
L.1 Que o Papa Francisco tenha muita sa-
bedoria e ardor missionário para conduzir
e pastorear a vossa Igreja. Rezemos.
L.2 Por Dom Paulo. Que continue alegre e
disponível na missão de nos trazer a Boa
Nova do Reino. Rezemos.
L.1 Que nossos padres sejam sempre revi-
gorados no serviço ao povo, no pastoreio
das comunidades, irradiando alegria, espe-
rança e amor. Rezemos.
L.2 Que as religiosas presentes em nossa
diocese, vivendo o carisma de seus funda-
dores, tragam ao nosso povo a alegria da
missão. Rezemos.
L.1 Que nossos seminaristas cresçam no
conhecimento do Evangelho e amadureçam
o desejo de servir à Igreja como ministros
ordenados. Rezemos.
L.2 Que Vosso povo seja verdadeiramente
sal da terra e luz do mundo. Rezemos.
L.1 Recompensai, Senhor, as nossas co-
munidades pela Coleta em favor das mis-
sões em todo o mundo. Rezemos.
L.2 Pelo diácono João Batista Oliveira que
será ordenado padre no próximo sábado
em Jaguaré. Rezemos.
D. Concluamos nossos pedidos com a Ora-
ção Missionária deste ano:
Pai de misericórdia, que criaste o mun-
do e o confiaste aos seres humanos.
Guia-nos com teu Espírito para que,
como Igreja missionária de Jesus, cui-
demos da Casa Comum com responsa-
bilidade. Maria, Mãe Protetora, inspira-
nos nessa missão. Amém.
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11. CAMPANHA MISSIONÁRIA
C. A nossa Igreja local é responsável pela
cooperação missionária em todo o mun-
do. A coleta feita neste final de semana é
uma forma de colaborar com a missão uni-
versal. Que a nossa oferta seja sincera e
generosa.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor a vida dos
missionários e missionárias presentes em
nossas comunidades. Apresentemos tam-
bém nosso dízimo e nossa colaboração com
as missões. (Trazer os nomes dos padres, ir-
mãs, catequistas e mensageiros que estão a ser-
viço da comunidade).
Toda semente é um anseio... nº 468

13. PAI NOSSO
D. A melhor missão e o anúncio mais efi-
caz é o testemunho. Viver como irmãos e
irmãs, este é o grande testemunho que a
comunidade cristã é chamada a dar no
mundo. De mãos unidas, rezemos. Pai
nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Ser construtor da paz, eis nossa grande
missão num mundo marcado por tantas fe-
ridas. "A paz esteja convosco", é o anún-
cio do Ressuscitado. Com o compromis-
so de sermos instrumento da paz, saude-
mos uns aos outros.
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 546

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a Vossa Palavra pro-
duza em nós o que significa. Que um

dia entremos em plena posse do misté-
rio que Ela nos anuncia. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Próximo Domingo: Dia Nacional da Ju-
ventude, em São Mateus.

17. BENÇÃO FINAL
D. A paz de Deus, que supera todo entendi-
mento, guarde nossos corações e nossas
mentes no conhecimento e no amor de Deus,
e de seu Filho, nosso Senhor.
Todos: Amém.
D. Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito. Amém.
D. Ide em paz, que o Senhor nos acompa-
nhe. Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Senhor, toma minha vida nova... n° 1.118

Leituras para a Semana
2ª Ef 4, 32 – 5, 8 / Sl 1 / Lc 13, 10-17
3ª Ef 5, 21-33 / Sl 127(128) / Lc 13, 18-21
4ª Ef 6, 1-9 / Sl 144(145) / Lc 13, 22-30
5ª Ef 6, 10-20 / Sl 143(144) / Lc 13, 31-35
6ª Ef 2, 19-22 / Sl 18A(19A) / Lc 6, 12-19
Sáb.: R 1, 18b-26 / Sl 41(42) / Lc 14, 1.7-11


