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Mês Missionário Extraordinário

O TESTEMUNHO DA FÉ

- Durante todo o mês, deixar em destaque o car-
taz do Mês Missionário Extraordinário.
- Fazer o acendimento das velas. Enfeitar o am-
biente com as cores missionárias.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à casa
do Pai! Reunimo-nos, aqui, porque quere-
mos ouvir a voz do Senhor. Ele nos fala pelo
Espírito Santo através de sua santa Palavra.
Refrão: Anunciaremos teu Reino, Se-
nhor, Teu Reino, Senhor, Teu Reino.
C. Neste mês de outubro, a Igreja do mun-
do inteiro, celebra o Mês Missionário Ex-

traordinário. Rendemos Graças ao Senhor
pelos missionários que contribuíram na
edificação da Igreja Diocesana de São
Mateus. Foram tantos benefícios recebi-
dos desses missionários! A eles, nossa gra-
tidão pelo testemunho de fé que deram nes-
tas terras. Lembremos alguns deles que
passaram por aqui. (Entrar, se possível, com
um quadro de São Daniel Comboni, Lembrar
nomes dos Missionários e Missionárias
Combonianos que passaram pela paróquia ou
comunidade.) Que o Senhor inspire sempre
mais a nossa comunidade para a missão.
Cantemos.

02. CANTO
Nossos corações em festa... nº 108

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Irmãos e irmãs, reconheçamos, diante



do Senhor, as nossas culpas. Peçamos o
perdão pelas vezes que não acolhemos,
com fé, os ensinamentos de sua Palavra (si-
lêncio).
Em cada caminho... nº 1.140
D. Deus Todo-poderoso, rico em amor e
misericórdia, tenha compaixão de nós, per-
doe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. A nossa fé é o motivo da nossa alegria
em Cristo Jesus. Louvemos ao nosso Deus
por tão grande dom.
Glória a Deus nas alturas... nº 254

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus Eterno e Todo-poderoso, que
nos concedeis no Vosso imenso amor de
Pai mais do que merecemos e pedimos,
derramai sobre nós a Vossa misericór-
dia, perdoando o que nos pesa na cons-
ciência e dando-nos mais do que ousa-
mos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
- O Lecionário é conduzido por missionários.
Refrão: Que arda como brasa, tua Pa-
lavra  nos renove, esta chama que a boca
proclama (2x).

PRIMEIRA LEITURA: Hab 1,2-3; 2,2-4

L1. Leitura da Profecia de Habacuc.

SALMO RESPONSORIAL: 94(95)
Refrão: Não fecheis o coração; ouvi vos-
so Deus!

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 1,6-8.13-14

L2. Leitura da Segunda Carta de São
Paulo a Timóteo.

EVANGELHO: Lc 17,5-10

CANTO DE ACLAMAÇÃO
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. A Palavra do Senhor permanece para
sempre; e esta é a Palavra que vos foi anun-
ciada.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- O tema da liturgia de hoje é a fé. "Fé"
como resposta, conhecimento novo e dom
de Deus. Ela consiste em entregar-se con-
fiante a Deus e Sua vontade.
- Na primeira leitura Habacuc está desola-
do diante de tantas injustiças que vê no meio
do povo de Israel. São elas: violências,
iniquidades e discórdias. Elas testam a fé
do povo escolhido. Respondendo ao cla-
mor do profeta, o Senhor dá uma palavra
de esperança e vitória sobre o mal. A fé é,
portanto, a resposta humana às promessas
do Senhor. Essa resposta se manifesta em
uma atitude coerente de vida. É preciso lu-
tar contra toda iniquidade e injustiça, de
acordo com a vontade divina. Assim, o texto
diz: "o justo viverá por sua fé". Os que não
agem corretamente, certamente perecerão.
- O Salmo convida a escutar a voz do Se-
nhor. Uma escuta de coração aberto. Esta
voz nos vem de modo muito particular pelo
ensinamento dos nossos pastores. É o que
ouvimos no exemplo da segunda leitura.
Nela, Paulo exorta a Timóteo a permane-
cer firme no ensinamento que recebeu. A fé
nos preenche de um conhecimento novo
sobre Deus. É preciso um coração aberto
que acolha as palavras sagradas que vem
do Espírito Santo. Os que receberam o Sa-



cramento da Confirmação devem viver e ter
a coragem de testemunhar e defender a fé.
Os Apóstolos foram os primeiros a faze-
rem esta experiência. Eles o fizeram com
entusiasmo, ousadia e esperança nas pro-
messas do Senhor.
- Em tempos em que existem muitas manei-
ras de viver uma religião, ainda mais se faz
necessário a coerência cristã. É um desafio
que nos é imposto. Devemos confiar na pre-
sença de Deus que nos conduz. O pedido
do Evangelho, ressoa em nossos lábios: Se-
nhor, "aumenta a nossa fé!" Pela experiên-
cia verdadeira com Deus, viveremos a par-
tilha, a justiça e a paz. Por ela, diremos: "So-
mos servos inúteis; fizemos o que devíamos
fazer".
- Os religiosos da Congregação dos Missi-
onários Combonianos se colocaram como
servos em nossa Igreja Diocesana. Eles
evangelizaram, organizaram e ajudaram nos-
sa Igreja particular em tempos difíceis e es-
truturas precárias. Homens e mulheres que
pela fé, fizeram coisas que pareciam impos-
síveis: fundaram escolas, construíram hos-
pitais, igrejas e animaram as comunidades.
Fizeram tudo porque se colocaram a servi-
ço do Reino.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Em resposta à Palavra do Senhor, pro-
fessemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...
- Após a profissão de fé, cantar: "Creio, Senhor,
mas aumentai minha fé".

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Por meio de Cristo, dirijamo-nos ao Pai:
Senhor, escutai a nossa prece!
L.1 Para que o Papa, Bispos, clero e religi-
osos preguem Jesus Cristo a todos os ho-
mens e os levem a seguirem seus
ensinamentos, rezemos.
L.2 Para que os fiéis da Igreja no mundo
inteiro, nascida do mandato missionário do

Senhor, cresçam na consciência de que são
batizados e enviados para a transmissão da
fé em Cristo, rezemos.
L.1 A Igreja nos lembra que é preciso rezar
e promover a missão "além-fronteiras". Que
os missionários sejam sustentados pelo amor
e pela fé em Cristo, rezemos.
L.2 AParóquia São Daniel Comboni, em
Guriri, celebra seu padroeiro no dia 10/10.
Que a exemplo deste santo, mantenha viva
a chama da missão, rezemos.
D. Acolhei, Pai Santo, os pedidos que Vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Viver conforme a fé é depositar-se intei-
ramente nas mãos do Senhor. É confiar uni-
camente em seus desígnios. A oferta do
dízimo é um sinal profético de que a nossa
confiança não está posta nas coisas materi-
ais. Ela está na ação de Deus em nossa vida
e no mundo. Com o dízimo, contribuímos
também com o serviço da propagação da
fé aos que ainda não creem. Cantemos.
A fé é compromisso... nº 398

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Irmãos e irmãs, o Batismo nos chamou
a ser santos e irrepreensíveis diante do Pai.
Fomos acolhidos como Seus filhos adoti-
vos em Jesus Cristo. Fomos feitos Sua he-
rança. Predestinados a ser o louvor da Sua
glória. Honrando nosso Batismo, de cora-
ção agradecido, louvemos o nosso Pai e
proclamemos com alegria: "A Deus, o úni-
co sábio, seja dada a glória, por meio de
Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos.
Amém."
Todos: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
C. É um prazer para nós Vos louvar, Deus
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do universo. Vós sois bendito, fonte ines-
gotável de vida. Ofereceis a todos a Vossa
bênção e a todos introduzis no mistério da
Vossa comunhão de amor.
Todos: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
D. Vós sois bendito por Jesus, pobre en-
tre os pobres. Nele, os cegos veem e os
corações vacilantes recobram coragem.
Por Ele, recebemos a cura dos nossos ma-
les, e até os desertos voltam a florir.
Todos: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
C. Vós sois bendito pelo Vosso Espírito,
sopro de ternura, que suscita vida e espe-
rança no coração da humanidade. Ele age
em nós para que vivamos a comunhão e
unidade. Na alegria deste mesmo Espírito,
nós Vos cantamos nossa ação de graças.
Todos: Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre, por toda a eternidade!
D. Como santificastes Jesus no Batismo,
consagrai-nos no Vosso Amor. Que todos
os batizados sejam criaturas novas. Sai-
bamos viver e testemunhar Vosso Reino em
tempos de missão. Rezemos a oração do
Mês Missionário Extraordinário.
- Fazer cópias para todos. No final, cantar um
refrão missionário.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com confiança: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. A paz é fruto do anúncio do Reino de
Deus e da propagação da fé. Transmitindo
aos irmãos a paz, fruto de nossa fé,
saudemo-nos com gesto fraterno.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540.

Leituras para a Semana
2ª At 1,12-14 / Cânt: Lc 1,46-55 / Lc 1,26-38
3ª Jn 3,1-10 / Sl 129(130) / Lc 10,38-42
4ª Jn 4,1-11 / Sl 85(86) / Lc 11,1-4
5ª Ml 3,13-20a / Sl 1 / Lc 11,5-13
6ª Jl 1,13-15;2,1-2 / Sl 9A(9) / Lc 11,15-26
Sáb.: Nossa Senhora Aparecida - folheto próprio

15. ORAÇÃO
D. Possamos, ó Deus onipotente, saci-
ar-nos de Vossa Palavra e de Vossos
ensinamentos. Que manifestemos em
tudo o que vivermos a fé que professa-
mos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Dia 12 é Solenidade de Nossa Senhora
Aparecida. Avisar o horário da celebração.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e
Filho e Espírito Santo. T. Amém.
D. Sendo missionários do Reino, vamos em
paz e o Senhor nos acompanhe. . T. Gra-
ças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Por escutar uma voz... nº 1.104 ou a mú-
sica de Dom Paulo "Sou missionário".


