
01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, alegres, reunimo-nos
para elevar ao Senhor nosso louvor e ação
de graças. Ele, misericordioso, sempre aco-
lhe nosso clamor e nossa oração. A oração
é silêncio profundo que escuta e acolhe a
vontade de Deus. É estar em comunhão com
Deus. Também recordamos que hoje cele-
bramos o Dia Mundial das Missões e da
Obra Pontifícia da Infância Missionária. Re-
zemos para que mais pessoas se envolvam
nesta missão. Assim motivados, cantemos.

02. CANTO
Nós somos testemunhas ... nº 107

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
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D. O amor de Deus nosso Pai, a graça de
Jesus Cristo e a força do Espírito Santo
estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. O nosso compromisso de cristão é re-
zar sempre, sem desistir. Afastando-nos da
oração, cedemos às tentações e acabamos
pecando. De coração contrito e humilde
reconheçamos os nossos pecados.
Arrependidos peçamos perdão a Deus.
Senhor, que vieste salvar... nº 238
D. Deus Todo-poderoso, rico em miseri-
córdia, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza a vida
eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Em Deus encontramos segurança. Lou-
vemos e bendigamos a Deus entoando nos-
so hino de louvor.
Glória a Deus lá nas alturas... nº 251

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.  Alegres acolhamos a Palavra de Deus.
Atentos, ouçamos o que o Senhor nos fala-
rá. (Enquanto se canta, A Bíblia é a Palavra...
nº 258, entra alguém com o Lecionário e outras
pessoas com as palavras: Oração - Fé - Perseve-
rança. Elas são ligadas por fitas à Palavra de
Deus.)

PRIMEIRA LEITURA: Ex 17,8-13

L. 1 Leitura do livro do Êxodo.

SALMO RESPONSORIAL: 120(121)
Refrão: Do Senhor é que me vem o meu
socorro, do Senhor que fez o céu e fez a
terra.

SEGUNDA LEITURA: 2Tm 3,14–4,2

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

EVANGELHO: Lc 18,1-8

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia! É o nosso canto... nº 297

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHA DA PALAVRA
- O cristão crê que Deus está sempre aten-
to ao clamor do seu povo. Fiquemos uni-
dos a Ele. Em comunhão, tenhamos fé e uma
vida perseverante na oração.
- Na primeira leitura vimos que Deus coroa
com a vitória o seu povo que está a cami-
nho da Terra Prometida. O projeto do Rei-
no de Deus sofre ameaça por parte dos
amalecitas. Por Moisés, o grande
intercessor, o povo de Israel luta em defesa

de seu ideal que é manter-se fiel a Deus e
possuir a terra, garantindo a vida e a liber-
dade. Deus vem em auxílio de seu povo que
está no deserto. Sustenta-lhe a energia e
concede-lhe a vitória.
- Na segunda leitura, Paulo nos revela que
a Sagrada Escritura é um indispensável ins-
trumento de oração. Por ela entramos em
comunhão com Deus, conhecemos Seu pro-
jeto e tomamos parte de Sua Revelação.
Ela "têm o poder de te comunicar a sabe-
doria que conduz à salvação pela fé em
Cristo Jesus" (2Tm 3,15). A Palavra de Deus
ensina, denuncia, corrige e educa na justi-
ça. Ela sustenta a caminhada do povo de
Deus. Todos devemos proclamar, insistir,
argumentar, repreender e aconselhar à luz
da Palavra de Deus.
- No evangelho, Jesus revela a necessida-
de e a importância da oração. Diz que é
preciso rezar sempre e com insistência, para
manter a fé e receber de Deus a Sua justi-
ça. Com esta parábola Jesus revela que há
uma situação de injustiça sendo praticada,
e a viúva, vítima desta situação, clama por
justiça. Com a decisão do juiz injusto, Je-
sus mostra que Deus é misericórdia e justi-
ça. Ele está sempre pronto a nos escutar e
fazer justiça em qualquer situação.
- Vivemos em um momento em que exis-
tem muitos tipos de injustiças: violência, dro-
gas, descaso com as políticas públicas,
corrupção etc. Existem momentos em que
é difícil manter a luta! A liturgia deste do-
mingo nos orienta que não podemos desis-
tir. É preciso ter fé, perseverar na oração e
seguir lutando por uma vida digna e justa à
luz da Palavra de Deus. O Senhor é nosso
aliado e nos fará justiça, como rezamos no
salmo: "Do Senhor é que me vem o meu
socorro...".

09. PROFISSÃO DE FÉ
D.  A oração é uma experiência de fé. Con-



fiante professemos: Creio em Deus...

10. PRECE DA COMUNIDADE
D. Apresentamos ao Senhor nossos pedi-
dos, dizendo: Senhor, envia-nos em mis-
são!
L.1 Ajudai para que a Igreja, no mundo in-
teiro, seja fiel na vivência de sua vocação
batismal missionária. Que através de sua
ação colabore com a expansão do Vosso
Reino até os confins da terra. Rezemos.
L.2 Sustentai com a Vossa graça, o Papa
Francisco para que continue animando a
Igreja no caminho da conversão missionária.
Rezemos.
L.1 Suscitai em todos os batizados a voca-
ção missionária. Que se sintam enviados ao
mundo para testemunhar o evangelho, nos
ambientes onde Cristo não é conhecido e
amado. Rezemos.
L.2 Abençoai as iniciativas do Mês Missi-
onário Extraordinário que promoveram a
consciência da missão além-fronteiras e aju-
daram na renovação da consciência
missionária da vida e da pastoral. Rezemos.
L.1 Neste Dia Mundial das Missões, fazei
que os fiéis das nossas comunidades con-
tribuam também financeiramente em favor
da obra missionária em todo o mundo. Re-
zemos.
L.1 A Paróquia São João Paulo II, em Água
Limpa, no dia 22, celebra seu padroeiro.
Que como este santo, se dediquem à ora-
ção. Rezemos ao Senhor.
D. Acolhei, Pai Santo, nossos pedidos. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

D. Hoje é dia Mundial das Missões. Reze-
mos a oração do Mês Missionário Extra-
ordinário:
- Pai Nosso, o Teu filho unigénito Je-
sus Cristo, ressuscitado de entre os mor-
tos, confiou aos seus discípulos: “Ide e
fazei discípulos todos os povos”. Recor-

da-nos que, pelo batismo, tornamo-nos
participantes da missão da Igreja. Pe-
los dons do Espírito Santo, concedei-
nos de sermos testemunhas do Evange-
lho, corajosos e vigilantes, para que a
missão confiada à Igreja, ainda longe
de estar realizada, encontre novas e efi-
cazes expressões que levem vida e luz
ao mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fa-
zer com que todos os povos possam en-
contrar-se com o amor e a misericórdia
de Jesus Cristo, Ele que é Deus
convosco, e vive e reina na unidade do
Espírito Santo, agora e para sempre.
Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A oração nos une a Deus e aos irmãos.
Apresentemos nossa vida, dízimo e ofer-
tas. Eles são o sinal de fé, de amor e doa-
ção. Canto: Um coração para... nº 471

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãs e Irmãos, adoremos e louvemos a
Trindade, a grande Família Missionária. Elas
nos faz participantes da Sua Vida e comu-
nhão.
T. Trindade Santa, eu te adoro. Te ofe-
reço a minha vida! Como eu te amo!
C. Deus, nosso Pai, nós Vos louvamos e
bendizemos porque sempre nos dais o Vos-
so Filho Ressuscitado. Ele é o "Missionário
do Vosso Amor". Jesus é o Caminho a se-
guir, a Verdade que liberta e a Vida que sal-
va.
T. Vai, vai, missionário do Senhor, vai
trabalhar na messe com ardor: Cristo
também chegou pra anunciar! Não te-
nhas medo de evangelizar! (2x)
D. Pai de infinita compaixão, voltai sempre
o Vosso olhar para nossa fraqueza.
Concedei-nos, pela unção do Vosso Espí-
rito, conservar sempre o vigor missionário.
T. Vem, vem, vem: vem, Espírito Santo
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de Amor! Vem a nós, traz à Igreja um
novo vigor! (2x)
C. Pai de amor infinito, nós Vos louvamos
e bendizemos por todas famílias. Delas sur-
giram inúmeras vocações para a missão no
Brasil e no mundo. Por elas e com elas,
damo-Vos graças pelo testemunho e o
anúncio do Evangelho aos povos e nações.
T. Vai trabalhar pelo mundo afora: eu
estarei até o fim contigo. Está na hora,
o Senhor me chamou: Senhor, aqui es-
tou! (2x)
D. Iluminai com Vosso Santo Espírito nos-
sas comunidades. Encorajai nossos jovens,
confirmados pela Crisma, a lutarem pela
dignidade da vida humana. Despertai ne-
les a resposta sincera ao chamado para a
vida sacerdotal, religiosa e missionária.
Ajudai os batizados a assumirem seu com-
promisso de evangelizadores no dia a dia.
T. Tua voz me fez refletir: deixei tudo
pra Te seguir. Nos teus mares eu quero
navegar! (2x)
C.  Louvado sejais, Senhor Deus, pelos
exemplos de santidade e doação deixados
pelos Santos e Santas. Fazei que, anima-
dos por tais exemplos, também sejamos
testemunhas do Vosso Amor e da Vossa
paz.
T. Agora é tempo de ser Igreja, cami-
nhar juntos, participar. (2x)
D. Aceitai Senhor, nossos louvores. Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia para conosco. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Atentos à Palavra do Senhor e seguin-
do seus ensinamentos rezemos: Pai nos-
so...

Leituras para a Semana
2ª Rm 4,20-25 / Cânti: 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.: Rm 8,1-11 / Sl 23(24) / Lc 13,1-9

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Saudemo-nos transmitindo a paz de Cris-
to. Eu vou abraçar... nº 546

15. ORAÇÃO
D. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da
nossa participação nesta celebração,
para que, auxiliados pelos bens terrenos,
possamos conhecer os valores eternos.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Domingo dia 27 é o Dia Nacional da Ju-
ventude. Procure a programação na Pa-
róquia e participe.

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. Vivendo nossa vocação missionária, va-
mos em paz e o Senhor nos acompanhe. 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.

18. CANTO DE ENVIO
Quero ouvir teu apelo, Senhor... nº 1.112


