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Mês Missionário Extraordinário

DEMOS GRAÇAS AO SENHOR, NOSSO DEUS!

Cantar o refrão "Onde reina o amor..." nº 45 para
o acendimento das velas.

01. ACOLHIDA
C. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cris-
to! Reunimo-nos na casa do Pai para cele-
brar Sua misericórdia. Cantemos.

02. CANTO
Misericordiosos como o Pai... nº 1.219
- Entram pessoas que cuidam da saúde do povo
trazendo a cruz, o Lecionário, banner do dízimo,

seguido das pessoas que estão envolvidos na
celebração. Distribuir a oração do Mês Missi-
onário Extraordinário

03. SAUDAÇÃO
D. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. A misericórdia do Pai, a compaixão do
Filho e a fortaleza do Espírito Santo este-
jam sempre  conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Neste segundo domingo do Mês Mis-
sionário, voltemos nosso coração a Deus
Criador. Agradeçamos tudo que somos e
temos. Jesus mostra a importância de agra-
decermos pela bondade de Deus. Quem
mais recebe, mais partilha e ajuda. Nosso
Dízimo é uma maneira de agradecer a Deus
os dons recebidos. Os dizimistas agrade-
cem e se compromentem com a missão pela
contribuição que fazem. Lembremo-nos
dos padres e religiosos que evangelizam em
nossa Diocese.
- Deixar tempo para que falem de padres e reli-
giosas que atuam ou já atuaram na Paróquia.
Também, podem ser acrescentados os nomes dos



que são filhos da paróquia que estão em outros
estados ou países.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Muitas vezes nos queixamos da vida.
Daquilo que temos ou não temos; dos so-
nhos que não se realizaram; dos defeitos dos
outros; das nossas insatisfações. Peçamos
ao Senhor a graça do perdão. Sintamos Sua
presença amorosa e renovemos nosso de-
sejo missionário.
Senhor, tende piedade de nós!(2x)... nº
242
D. Deus Todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos o nosso Deus que é amor e
nos espera em Sua glória.
Glória a Deus... É o canto... nº 1.170

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a Vossa graça para que es-
tejamos sempre atentos ao bem que de-
vemos fazer. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA:  2Rs 5,14-17

L.1 Leitura do Segundo Livro dos Reis.

SALMO RESPONSORIAL: 97(98)
Refrão: O Senhor fez conhecer a salva-
ção e às nações revelou sua justiça.

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 2,8-13

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

EVANGELHO: Lc 17,11-19

CANTO DE ACLAMAÇÃO
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Em tudo dai graças, pois esta é a vonta-
de de Deus para convosco em Cristo Je-
sus.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia nos convida a agradecer. No
Evangelho dez leprosos foram curados por
Cristo. Dentre eles, apenas o samaritano
voltou para agradecer.
- Na primeira leitura ouvimos Naaman, o
sírio, que desceu e lavou-se no Jordão. Foi
curado da lepra. Agradecido, quis retribuir
a Eliseu.  Este lhe fez entender que tudo era
de graça. Neste domingo, a comunidade é
convidada a fazer a experiência da grati-
dão. Com ação de graças expressemos lou-
vor e agradecimento. Reconheçamos isto
pelos benefícios de Deus. Lembremo-nos:
na vida tudo é dom, graça e bênção de
Deus. Seu maior dom foi-nos dado em Je-
sus Cristo.
- Pensemos nos dez leprosos: nove certa-
mente atribuíram a cura à observância da
lei.  Estes alcançaram a saúde. O décimo, o
estrageiro, compreendeu a gratuidade do
dom e voltou para agradecer. Este alcan-
çou a salvação. O homem que foi benefici-
ado por Deus abriu-se a seu louvor, ao agra-
decimento e ao testemunho. Já os outros,
cumpridores da Lei, acharam que é direito
receber a graça e não dom de Deus.
- Devemos ensinar às crianças que preci-
sam agradecer sempre. Há um ditado que
diz: "O pior defeito do homem é a ingrati-
dão". Agradecer é uma forma de valorizar
o gesto que nos foi ofertado. É fazer a ex-
periência da graça revelada nos sinais coti-



dianos. Quem reconhece no caminho da
vida a graça de Deus, é capaz de voltar e
agradecer. A gratidão é a atitude que brota
do coração de quem se sente amado e que-
rido pelo amor de Deus. O cristão com-
preende que é possível ser grato também
no sofrimento, incompreensão e
perserguição. A Paixão de Jesus nos ensina
que as provações da vida fazem-nos resis-
tentes e perseverantes. Ela nos abre às ati-
tudes de conversão e de amor. Quem vive
no amor, vive em Deus. Em todos os mo-
mentos de nossa vida devemos recordar os
benefícios de Deus em nosso favor. Nossa
celebração dominical ficará cheia dos be-
nefícios de Deus, manifestados em Jesus
Cristo e na vida de Igreja.
- Agradeçamos a Deus por tudo que Ele
nos concede. Sejamos solidários com os
marcados pelas "lepras". Elas consomem a
vida e a dignidade de muitos.
- De quais males Deus nos livrou? Agrade-
çamos em silêncio.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Firmes na fé com Cristo, nosso Mestre,
professemos. Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Manifestemos  nossa gratidão pelas ma-
ravilhas do amor de Deus, com nossas pre-
ces, dizendo:
Todos: Senhor, ensinai-nos a amar a
vida!
L.1 Acompanhai, a Vossa Igreja missionária.
Fortalecei com a Vossa graça o Papa Fran-
cisco, os bispos, padres, diáconos e religi-
osos para que vivam com fidelidade a mis-
são que receberam. Rezemos.
L.2 Abençoai os governantes e todos os
que servem a sociedade, para que sejam
sensíveis e cuidem da saúde do povo brasi-
leiro. Rezemos.
L.1 Próximo domingo será o Dia Mundial

das Missões. Tornai nosso coração sensí-
vel à causa missionária e ajudai-nos a viver
uma Igreja em saída. Rezemos.
L.2 Que a oferta mensal dos dizimistas seja
expressão de fé, esperança e compromisso
com a comunidade. Rezemos.
L.1 A Paróquia São Lucas Evangelista no
Km 41 celebrará no dia 18/10 seu padro-
eiro. Que seja abençoada e iluminada neste
primeiro ano de instalação. Rezemos.
D. Ó Deus acolha os nossos pedidos. Por
Cristo nosso Senhor. Amém.
D. Rezemos a Oração do Mês Missionário
Extraordinário.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Todo cristão é um discípulo  missionário
de Jesus. Apresentemos no altar do Senhor
nossa vida de missionário, nossos dons,
dízimo e ofertas.
Meu coração é para ti, Senhor... nº 431

13. AÇÃO DE GRAÇAS
-Ver antecipado uma pessoa que possa dar um
testemunho missionário ou contar uma peque-
na história de padres e religiosas que edificaram
a comunidade à luz da fé.
D. O Senhor esteja conosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Nós Vos damos graças, Senhor, Pai
Santo, fonte da verdade e vida, por este
Domingo. Neste dia celebramos a vida nova
em Cristo e a vida de padres e religiosas
que testemunharam a fé.
T. Glória a Vós, Senhor!
D. Nós Vos damos graças, Senhor, por
Jesus Cristo, Ele se colocou ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Curou os do-
entes, ressuscitando os mortos, expulsan-
do o mal e dando pão aos famintos.
T. Glória a Vós, Senhor!
D. Damo-Vos graças, pela Boa Notícia que
chegou até nós. Boa Nova de vida e salva-
ção. Ela aponta o caminho. Caminho de



Secretariado Diocesano de Pastoral Av. João XXIII, 410-Centro 29930-420-S. Mateus/ES - Tel: (27) 3763.1177
E-mail: dsm.secretariado@gmail.com  /  Site: www.diocesedesaomateus.org.br

Rádio Católica da nossa região é a Kairós FM 94,7. www.radiokairos.com.br

renúncia, cruz, serviço e compromisso com
o Reino.
T. Glória a Vós, Senhor!
D. Damo-Vos graças, Deus da vida, pelas
inciativas missionárias. Elas fazem sua Pa-
lavra conhecida e testemunhada.
T. Glória a Vós, Senhor!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. PAI NOSSO
D. Peçamos ao Pai que vivamos como ir-
mãos uns dos outros. Rezemos como Je-
sus nos ensinou. Pai Nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz é fruto da convivência fraterna na
família, na comunidade e na sociedade.
Saudemo-nos com um abraço.
(canto à escolha)

16. ORAÇÃO
D. Ó Deus Todo-Poderoso, nós Vos pe-
dimos humildemente que, alimentados
com a Vossa Palavra, possamos parti-
cipar da Vossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

17. AVISOS
- Dia 18/10 (sexta-feira) - Festa na Paró-
quia São Lucas Evangelista em Nestor Go-
mes, Km 41.
- Dia 19 (sábado) - Vigília Missionária -
Preparar com antecedência os gestos da ce-
lebração. Avisar o horário que a Comunida-
de se reunirá.
- Dia 20 (domingo) - Dia Mundial das Mis-
sões e da Obra Pontifícia da Infância

Missionária. Traga sua oferta missionária. Ela
ajudará nas atividades da Infância
Missionária.
- Participemos da Novena Missionária. Ela
está acontecendo nos Grupos de Reflexão.

18. 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. Agradecendo a Deus e vivendo a mis-
são, vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe.
T. Graças 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.

19. CANTO
O Deus que me criou... nº 1.098 ou a mú-
sica de Dom Paulo "Sou missionário".

Leituras para a Semana
2ª Rm 1,1-7 / Sl 97(98)/ Lc 11,29-32
3ª Rm 1,16-25  / Sl 18(19) / Lc 11,37-41
4ª Rm 2,1-11  / Sl 61(62) / Lc 11,42-46
5ª Rm 3,21-30  / Sl 129(130) / Lc 11,47-54
6ª Rm 2Tm 4,10-17b  / Sl 144(145) / Lc 10,1-9
Sáb.: Rm 4,13.16-18 / Sl 104(105) / Lc 12,8-12


