
Sugestão: Entrar em procissão algumas crian-
ças, adolescente e jovens, com objetos que sim-
bolizam a missão (cores missionárias, sandáli-
as, globo, etc) e com o cartaz do Dia Nacional
da Juventude.
- Preparar a entrada da Palavra

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs sejam bem vindos. Na
alegria, aqui nos reunimos para celebrarmos
nossa fé no Deus da vida. A Palavra de Deus
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SANTAS MISSÕES POPULARES

MÊS MISSIONÁRIO: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída
Lema: Juntos na missão permanente

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES - COLETA MISSIONÁRIA

O QUE DEUS NOS PEDE? O QUE CESAR NOS PEDE?

hoje nos questiona sobre a escolha que fa-
zemos frente à dimensão do serviço. Servir
ao Reino de Deus não significa sair do mun-
do. Mas, sim, agir no mundo dando teste-
munho do Evangelho colocando-o em pri-
meiro lugar.
Refrão: Buscai primeiro o Reino de
Deus, e a sua justiça, e tudo mais vos
será acrescentado. Aleluia! Aleluia!
C. Celebramos hoje o Dia Mundial das
Missões, da Obra Pontifícia da Infância e
Adolescência Missionaria e o Dia Nacional
da Juventude. A missão é o diferencial da
Igreja de Jesus Cristo. Seus discípulos mis-
sionários são continuamente enviados. Que
a força do Espírito Santo sustente todos os
missionários no anúncio do Evangelho. Que
nos torne mais sensíveis à ação
evangelizadora, colocando-nos a serviço do
Reino de Deus. Com bastante entusiasmo
cantemos.

02. CANTO
Como membro desta Igreja... nº 85

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmão e irmãs na alegria e na certeza de



celebrarmos nossa fé, convictos da escolha
e missão, saudemos a Santíssima Trindade:
Em nome do Pai e do Filho e do Espíri-
to Santo. Amém.
D. A graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo, nosso irmão e a força do Es-
pírito Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Pelo batismo somos incorporados a
Cristo. Nele somos felizes, e por Ele so-
mos missionários. Mas pelas nossas fragili-
dades e fraquezas nem sempre consegui-
mos cumprir esse princípio. Fazemos es-
colhas erradas. Somos seduzidos pelos de-
sejos que o mundo oferece. Num instante
de silêncio, reconheçamos as nossas faltas
e peçamos perdão a Deus. (silêncio).
Por nossas fraquezas humanas... nº 1154
D. Deus misericordioso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus pela juventude e por
todos os missionários e missionárias. Eles
expressam seu vigor e fazem uma Igreja ale-
gre na propagação da Palavra de Deus.
Glória, Glória, Aleluia ... nº 1174

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, dai-
nos a graça de estar sempre ao vosso
dispor, e vos servir de todo coração. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
D. Com alegria vamos acolher a Palavra
de Deus que vem ao nosso encontro. E com

muita atenção, ouçamos o que o Senhor irá
nos falar.
Fazei ressoar... n° 277

PRIMEIRA LEITURA:  Is 45, 1.4-6

L. 1 Leitura do Livro do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: Sl 95(96)
Refrão: Ó família das nações, dai ao
Senhor poder e gloria!

SEGUNDA LEITURA: 1Ts 1, 1-5b

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses.

EVANGELHO: Mt 22, 15-21

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Eu venho, Senhor Deus... nº 342

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO DA PALAVRA
- Hoje as leituras nos ajudam a refletir so-
bre a escolha fundamental que devemos fa-
zer em nossa vida e no exercício de nossa
missão. Somos convidados a voltar para
Deus no serviço do seu Reino ou optar pelo
mundo. Somos criados por Deus à sua ima-
gem e semelhança. Por isso estamos no
mundo, mas não somos do mundo. Toda-
via, isto não impede de agirmos no mundo.
- A primeira leitura, do profeta Isaías, nos
revela que a presença de Deus nos faz for-
tes e influentes no meio onde vivemos (v.1).
Mas, mesmo assim, Deus continua sendo o
único Senhor da história (v.5). Ele merece
a nossa louvação. A Ele todo poder e gló-
ria, como cantamos no Salmo.
- Na segunda leitura, vemos que a graça de
Deus está presente. Acontece com as



pessoas e seus trabalhos missionários. Por
eles Jesus se torna conhecido. A missão é
sempre sustentada pela Palavra Deus e pela
força do Espírito Santo.
- O Evangelho apresenta a afirmação de
Jesus sobre o pagamento dos impostos: "Dai
a César o que é de César e a Deus o que é
de Deus". Isto se deu diante de dois grupos
de poderosos: os fariseus e os herodianos.
Se respondesse "sim", seria acusado pelos
fariseus por colaborar com Roma. Se dis-
sesse "não", seria subversivo diante dos
herodianos.
- Ao responder os fariseus, Jesus não pro-
põe uma exclusão entre o Reino de Deus e
o governo de César. Revela que seus discí-
pulos podem agir nos dois campos tendo
clareza de sua convicção. É possível viver
no mundo, exercer seu papel político se-
guindo e fazendo a vontade de Deus.  Qual
está sendo a nossa decisão? A quem
estamos servindo? A Deus ou ao mundo
(César)?
- Nosso país vive uma situação difícil: mui-
tos impostos e desvios desmedidos. Então,
devemos ou não pagar os impostos? Mui-
tos não pagam. Aumenta, assim, o peso
sobre os que pagam. Como cristãos deve-
mos pagar e exigir nossos direitos. Não
pagar é cair na tentação do mundo.
- A imagem de Deus está nas pessoas. Por-
tanto, pagamos nossos impostos, mas op-
tamos pelo Reino de Deus. Como? Anun-
ciando a Boa-Nova de Cristo e vivendo-a.
Sendo cidadão que cumpre seus deveres e
exige direitos para todos.
- Celebramos hoje o Dia Mundial das Mis-
sões e da Obra Pontifícia da Infância e Ado-
lescência Missionária. Vivamos este dia com
renovado ardor missionário. Optemos pela
imagem de Deus e pela realização de seu
Reino entre nós. Sejamos missionários!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Convictos de nossa missão, com amor
e confiança professemos a nossa fé: Creio
em Deus Pai...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. Na intimidade com Deus, que está pró-
ximo de nós, elevemos a Ele as nossas pre-
ces. A cada invocação digamos juntos: Cris-
to missionário, escutai a nossa prece.
L.1 Que a santa Igreja busque antes de tudo
o Reino de Deus e sua justiça. Rezemos ao
Senhor.
L.2 Pelos cristãos que se engajam na polí-
tica, que se ponham a serviço do bem co-
mum. Rezemos ao Senhor.
L.1  Que todos os cristãos se esforcem na
promoção humana e libertação das opres-
sões. Rezemos ao Senhor.
L.2 Pelos missionários, que, fortalecidos
pelo Espírito Santo, testemunhem com ale-
gria o Evangelho. Rezemos ao Senhor.
L.1 Pela juventude convicta de sua missão,
seja sinal de Cristo no mundo e na defesa
da vida. Rezemos ao Senhor.
L.2 Por todos os membros da Infância e
Adolescência Missionária, que continuem
firmes na oração e ação evangelizadora. Re-
zemos ao Senhor.
D. Acolhei, ó Pai, os pedidos que a Vós
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Diante do altar do Senhor apresentamos
a nossa vida e desejo de contribuir na obra
missionária da Igreja. Apresentemos tam-
bém nossas ofertas e dízimo.
Um coração para amar... nº 471

12. PAI NOSSO
D. Atentos à Palavra do Senhor e seguindo
seu divino ensinamento, de mãos dadas,
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como uma grande família missionária, reze-
mos a oração que o Senhor nos ensinou:
Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Deus se revela à humanidade de forma
simples e humilde. Sua presença possibilita
a tranquilidade e a paz. Frutos de um cora-
ção sincero que faz a escolha por Deus e
seu Reino
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 546

14. ORAÇÃO
D. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da
nossa participação na escuta de vossa
Palavra para que, auxiliados pelos bens
terrenos, possamos conhecer os valo-
res eternos. Por Cristo, nosso Senhor.

15. AVISOS
- Rezemos esta semana pelo êxito do 4º
Retiro Diocesano das Santas Missões Po-
pulares. Acontecerá no próximo final de
semana, na Paróquia São Joao Evangelista,
em Pinheiros. Será o encerramento do Pro-
jeto das Santas Missões Populares.

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Escolhendo viver e testemunhar o Reino
de Deus, ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

Leituras para a Semana
2ª Rm 4, 20-25 / (Sl)Lc 1, 69-75 / Lc 12, 13-21
3ª Rm 5, 12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39(40) / Lc 12, 35-38
4ª Rm 6, 12-18 / Sl 123(124) / Lc 12, 39-48
5ª Rm 6, 19-23 / Sl 1 , Lc 12, 49-53
6ª Rm 7, 18-25a / Sl 118(119) / Lc 12, 54-59
Sáb.: Ef 2, 19-22 / Sl 18A(19A) / Lc 6, 12-19

(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

17. CANTO
Quero ouvir teu apelo, Senhor... nº 1.112


