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29º DOMINGO DO
TEMPO COMUM
- Dia mundial das missões -

vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos te respeitarão!
2. No Senhor minh’alma espera; eu
confio em sua palavra. O vigia espera o sol, eu espero o meu Senhor.
Seu amor, sua piedade nos libertam
da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos, a Jesus nos confiemos! No Espírito cantemos, uns aos outros consolemos.
Ao Deus vivo celebremos e um louvor, contritos, demos!
2 SAUDAÇÃO

Anim. Irmãos e irmãs, diante de
Deus, nosso Pai, aqui nos encontramos para celebrar a obra
de salvação que seu Divino Filho
nos ofereceu, na força do Espírito. Neste dia dedicado ao Senhor oferecemos a Ele o esforço
de nossa caridade e a firmeza
de nossa esperança que nos faz
afirmar, na fé, que cremos firmemente Em Deus e no seu Amor
por nós. Neste dia em que celebramos na Igreja o Dia Mundial
das Missões, abramo-nos à ação
do Espírito que nos faz missionários e missionárias do seu Reino!

RITOS INICIAIS
1 CANTO DE ABERTURA

Sl 129(130) (Fx 14)

Exulte de alegria quem busca a
Deus, quem busca a Deus, quem
busca a Deus, sua face é tudo o que
eu queria!
1. Que se abram teus ouvidos ao
clamor dos meus pedidos! Se dos
erros vais lembrar, quem, Senhor,

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. Que a graça de Nosso Senhor
Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
3 ATO PENITENCIAL
P. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(Silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos
T. Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)
P. Ó Cristo, que viestes chamar os
pecadores humilhados.
T. Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)
P. Senhor, que intercedeis por nós
junto a Deus Pai que nos perdoa.
T. Piedade, piedade, piedade de
nós (bis)

4 GLÓRIA
Glória a Deus nas alturas, / e paz
na terra aos homens por Ele amados. / Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos
louvamos, nós vos bendizemos, /
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, / nós vos damos graças por
vossa imensa glória. / Senhor Jesus
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai. / Vós que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. /
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica. / Vós que
estais à direita do Pai, tende piedade de nós. / Só vós sois o Santo, só
vós, o Senhor, / só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém.
5 ORAÇÃO
P. Oremos (silêncio): Deus eterno e
todo-poderoso, dai-nos a graça de
estar sempre ao vosso dispor, e vos
servir de todo o coração. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. É Deus mesmo que agora nos
falará e, a Palavra que ouviremos
sairá de seu coração, quer encontrar o nosso disponível para acolhê-la. Ouçamos...
6 PRIMEIRA LEITURA

(Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu
Ungido: “Tomei-o pela mão para
submeter os povos ao seu domínio,
dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para
não deixar trancar os portões. 4Por

1

1

causa de meu servo Jacó, e de meu
eleito Israel, chamei-te pelo nome;
reservei-te, e não me reconheceste.
5
Eu sou o Senhor, não existe outro:
fora de mim não há deus. Armei-te
guerreiro, sem me reconheceres,
6
para que todos saibam, do oriente
ao ocidente, que fora de mim outro
não existe. Eu sou o Senhor, não há
outro. - Palavra do Senhor.
T.Graças a Deus.
7 SALMO

95/96

(Fx 10) (Cantando Salmos e Aclamações P. 79)

Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, / cantai ao Senhor Deus,
ó terra inteira! / Manifestai a sua
glória entre as nações / e entre os
povos do universo, seus prodígios!
2. Pois Deus é grande e muito digno
de louvor, / é mais terrível e maior
que os outros deuses, / porque um
nada são os deuses dos pagãos, /
foi o Senhor e nosso Deus quem fez
os céus.
3. Ó família das nações, dai ao Senhor, / ó nações, dai ao Senhor poder e glória, / dai-lhe a glória que é
devida ao seu nome! / Oferecei um
sacrifício nos seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade, / terra inteira, estremecei
diante dele! / Publicai entre as nações: “Reina o Senhor” / pois os povos ele julga com justiça.
8 SEGUNDA LEITURA

(1Ts 1,1-5b)

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses. 1Paulo,
Silvano e Timóteo, à Igreja dos tessalonicenses, reunida em Deus Pai e
no Senhor Jesus Cristo: a vós, graça
e paz! 2Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em
nossas orações. 3Diante de Deus,
nosso Pai, recordamos sem cessar
a atuação da vossa fé, o esforço da
vossa caridade e a firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus
Cristo. 4Sabemos, irmãos amados
por Deus, que sois do número dos
escolhidos. 5bPorque o nosso evangelho não chegou até vós somente
por meio de palavras, mas também
mediante a força que é o Espírito
Santo; e isso, com toda a abundância. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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9 ACLAMAÇÃO

(Fx 11)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
Como astros no mundo vocês resplandeçam, / mensagem de vida ao
mundo anunciem, / da vida a Palavra
ao mundo proclamem, / quais astros
luzentes no mundo rebrilhem!
10 EVANGELHO

(Mt 22,15-21)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 15os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus
em alguma palavra. 16Então mandaram os seus discípulos, junto com
alguns do partido de Herodes, para
dizerem a Jesus: “Mestre, sabemos
que és verdadeiro e que, de fato,
ensinas o caminho de Deus. Não te
deixas influenciar pela opinião dos
outros, pois não julgas um homem
pelas aparências. 17Dize-nos, pois,
o que pensas: É lícito ou não pagar
imposto a César?” 18Jesus percebeu
a maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? 19Mostrai-me a moeda do
imposto!” Trouxeram-lhe então a
moeda. 20E Jesus disse: “De quem é
a figura e a inscrição desta moeda?”
21
Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes disse: “Dai pois a César o que é de César, e a Deus o que
é de Deus”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11 PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, / Criador do céu e da terra; de todas as coisas visíveis e invisíveis. / Creio em um só Senhor,
Jesus Cristo, / Filho Unigênito de
Deus, / nascido do Pai antes de todos os séculos: / Deus de Deus, / luz
da luz, / Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, / gerado, não criado, /
consubstancial ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram feitas. / E por
nós, homens, e para nossa salvação,
/ desceu dos céus: /e se encarnou
pelo Espírito Santo, / no seio da
virgem Maria, / e se fez homem. /
Também por nós foi crucificado /
sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro

dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos céus, / onde está sentado à
direita do Pai. / E de novo há de vir,
em sua glória, / para julgar os vivos
e os mortos; / e o seu reino não terá
fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, / e procede do
Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho
é adorado e glorificado: / ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja,
/ una, santa, católica e apostólica.
/ Professo um só batismo / para remissão dos pecados. / E espero a
ressurreição dos mortos / e a vida
do mundo que há de vir. Amém.
12 ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãs e irmãos, a exemplo do
apóstolo São Paulo, oremos, nós
também, a Deus, nosso Pai, pela
Igreja e por toda humanidade, dizendo numa só voz:
Escutai, Senhor, a nossa oração.
1. Senhor, nós vos pedimos pelos
ministros ordenados, pelos consagrados e leigos, para que sejam
verdadeiros missionários e testemunhem a alegria do Evangelho,
rezemos ao Senhor.
2. Senhor, nós vos pedimos por todos os que assumiram cargos públicos e pelas lideranças das nossas
comunidades, para que façam do
poder um serviço em favor da vida,
rezemos ao Senhor.
3. Senhor, nós vos pedimos para
que os missionários e missionárias
que deixaram tudo e partiram em
missão sintam nosso apoio e solidariedade, rezemos ao Senhor.
4. Senhor, nós vos pedimos pelos
que sofrem qualquer tipo de escravidão, para que sintam a presença consoladora e libertadora de vossa Igreja
missionária, rezemos ao Senhor.
(outras intenções da comunidade)
P. Concluamos, rezando juntos a
oração do mês missionário:
T. Deus de misericórdia, / que enviaste o Teu Filho Jesus Cristo/ e
nos sustentas com a força do Espírito Santo, / ensina-nos a caminhar
juntos / e, a exemplo de Maria, /
nossa Mãe Aparecida, / na celebração dos 300 anos do encontro
da imagem, / sejamos, em toda a
parte, / testemunhas proféticas da
alegria do Evangelho / para uma
Igreja em saída. Amém!

Anim. Neste Domingo das Missões, a Igreja nos pede um apoio
concreto ao trabalho missionário
entre os povos e lugares ainda pouco evangelizados. A coleta de hoje
será destinada aos missionários e
missionárias que estão em “terras
de missão”. Eles fazem seu trabalho
também em nosso nome. Sejamos
sensíveis e generosos para com eles
e apoiemos fraternalmente o trabalho missionário de toda a Igreja.
13 APRESENTAÇÃO DAS
(Fx 12)
OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz a terra
produzir. O trabalho multiplica os
dons que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção do mundo novo com Deus, que
jamais despreza nossa imensa pequenez.
14 ORAÇÃO SOBRE AS
OFERENDAS
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos
dons servindo-vos com liberdade,
para que, purificados pela vossa
graça, sejamos renovados pelos
mistérios que celebramos em vossa
honra. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
15 ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
(Prefácio próprio)

P. É justo e nos faz todos ser mais
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho,
nosso irmão. É ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por
nós todos, mandando que se faça a
mesma coisa que fez naquela ceia
derradeira. Por isso, aqui estamos
bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz
à voz dos anjos e à voz dos santos
todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo...

CP. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo,
a fim de que as nossas ofertas se
mudem no Corpo e no Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue,
ceando com seus apóstolos, Jesus,
tendo o pão em suas mãos, olhou
para o céu e deu graças, partiu o
pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, no fim da ceia,
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente e o entregou a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA,
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS, PARA REMISSÃO
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão,
toda vez que se bebe deste Vinho,
se recorda a paixão de Jesus Cristo
e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor,
sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este Pão
que alimenta e que dá vida, este
Vinho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho,
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o
Espírito nos una num só corpo, pra
sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo
ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme na Fé, na Caridade e a Odilo, que é Bispo desta Igreja, muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!

3C. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, com São José, seu Esposo, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
4C. A todos que chamastes para
outra vida na vossa amizade, e aos
marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que
vivam para sempre bem felizes no
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo,
em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito
Santo, toda a honra e toda a glória,
agora e para sempre.
T. Amém.
16 RITO DA COMUNHÃO
17 CANTO DE COMUNHÃO

(Fx 13)

A César darão o que é dele, se a ele
é que estão a servir! A Deus o que
é dele ofereçam, se querem justiça
cumprir! (bis)
1. Eu me sinto feliz, perto de Deus,
em achar um abrigo no Senhor.
2. Eu, agora, estarei, sempre, com
ele, pois, me veio trazendo pela mão.
3. Vosso plano de amor me vai
guiando, para chegar, finalmente,
em vossa glória.
4. Quem se afasta de vós, nada consegue, quem se alegra sem vós, não
é feliz.
5. Vou cantar a bondade do Senhor
pelas ruas e praças da cidade.
18 ORAÇÃO APÓS A
COMUNHÃO
P. Oremos: Dai-nos, ó Deus, colher
os frutos da nossa participação na
Eucaristia para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo,
nosso Senhor.
T. Amém.
3

19 ORAÇÃO PELO SÍNODO
ARQUIDIOCESANO

21 CANTO FINAL

T. Divino Espírito Santo, vós sois a
alma da Igreja / e renovais a face
da terra. / Vinde em nosso auxílio
/ na realização do primeiro Sínodo arquidiocesano de São Paulo.
/ Renovai em nós a fé, a esperança e a caridade; / animai-nos com
um vivo ardor missionário / para
o testemunho do Evangelho nesta
Cidade imensa. / Seguindo o exemplo de Maria, Mãe da Igreja, / do
apóstolo São Paulo, Patrono de
nossa Arquidiocese, / de São José
de Anchieta, Santa Paulina e Santo
Antônio de Santana Galvão, / dos
bem-aventurados Padre Mariano e
Madre Assunta / e dos santos Padroeiros de nossas Comunidades,
/ sejamos também nós ardorosos
discípulos-missionários de Jesus
Cristo / para que, nele, todos tenham vida em abundância. / Divino Espírito Santo, iluminai-nos.
Amém!

Se eu não tiver amor, eu nada sou,
Senhor! Se eu não tiver amor, eu
nada sou, Senhor!
1. O amor, é compassivo, o amor é
serviçal, / o amor não tem inveja, o
amor não busca o mal.
2. O amor nunca se irrita, não é
nunca descortês, /o amor não é
egoísta, o amor nunca é dobrez.
3. O amor desculpa tudo, o amor é
caridade, / não se alegra na injustiça, é feliz, só na verdade.
4. O amor suporta tudo, o amor em
tudo crê, / o amor guarda a esperança, o amor sempre é fiel.

RITOS FINAIS
20 BÊNÇÃO FINAL

(Tempo comum I)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos
dê a sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
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(HL3 P.370) CO 1383

5. Nossa fé, nossa esperança, junto a Deus, terminará, / mas o amor
será eterno, o amor não passará.

OPCIONAL
(HL3, P.441; CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, /
ao teu chamado de amor responder. / Na alegria te quero servir, / e
anunciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando
teu Amor, / pois disponível estou,
/ para servir-te Senhor! (bis)
2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela
se apoia o meu caminhar. / Se estás
a meu lado, Senhor, / o que, então,
podereis eu temer?

A MISSÃO DA IGREJA PRECISA DE NOSSO APOIO
Neste Domingo das Missões, a
Igreja Católica celebra a “Jornada
Missionária mundial”, lembrando
as palavras de Jesus: “a messe é
grande”... O papa São João Paulo
II, no início do 3º milênio cristão,
observou: a missão da Igreja, longe de estar encerrada, está apenas no seu início! Há muito por
fazer n campo missionário!
Melhor que em outros tempos,
percebemos hoje que o anúncio
do Evangelho ainda falta chegar a
muitos povos. E a ordem de Jesus,
fiel ao desígnio salvador de Deus
Pai, é que o Evangelho chegue a
todos os povos, sem exclusão nem
discriminação. Por isso, a Igreja,
em cada comunidade, precisa estar aberta ao vasto horizonte da
missão e apoiar o trabalho dos
missionários, que partem para lugares missionários”, longe de nós.
Mais uma coisa: no passado, tinha-se uma vaga convicção de
que, aqui entre nós, todos ou quase todos, já eram católicos ou, ao
menos, cristãos. Agora estamos
bem conscientes de que isso não
corresponde mais à realidade: entre nós, há muitos que não foram

evangelizados nem batizados. E
esses estão, tantas vezes, em nossas próprias famílias e entre nossos parentes e pessoas próximas...
Há, pois, uma necessidade imensa
de trabalho missionário aqui mesmo, em nossas comunidades e
paróquias. Se amamos e valorizamos nossa fé e nossa experiência
religiosa cristã e católica, não podemos escondê-la nem reservá-la
só para nós. Precisamos transmiti-la às novas gerações e àqueles
que estão pouco evangelizados
em nossos ambientes católicos.
Neste Domingo das Missões, a
Igreja nos pede um apoio concreto ao trabalho missionário entre
os povos e lugares ainda pouco
evangelizados. A “coleta missionária” de hoje será destinada aos
missionários e missionárias que
estão em “terras de missão”. Eles
fazem seu trabalho também em
nosso nome. Sejamos sensíveis e
generosos para com eles e apoiemos fraternalmente o trabalho
missionário de toda a Igreja.
Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

“Louvado sejas, meu Senhor,
Pela irmã Água,
Que é mui útil e humilde
E preciosa e casta.”
Oração de São Francisco

Água,

cuide bem desse bem.
porque cada gota vale muito.

