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Hoje a salvação entrou nesta casa!
DEUS NOS REÚNE

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
05. PERDÃO

01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, concluindo outubro,
mês missionário, a liturgia nos apresenta
Deus que ama e espera que seus filhos
voltem para ele.
Recebemos, como Zaqueu, a visita do
Senhor em nossa casa e apresentamos a
ele nossos compromissos de vida nova.
Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos que rompem barreiras e estabelecem
novas relações.
03. CANTO DE ABERTURA: 14 (CD 5) / 250
04. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Peçamos ao Pai a sua misericórdia por
nossas falhas, que nos impedem de ver a
sua face, cantando: 175 (CD3) / 179 (CD 3)
06. GLÓRIA
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo, cantando: 191 (CD 12) /
203 (CD 3)
07. ORAÇÃO
Oremos(pausa): O’ Deus, em vosso poder sem conta e em vosso amor sem
fim, concedeis a vossos filhos e filhas
a glória de vos servir. Fazei-nos sempre
fiéis no vosso serviço, pois assim é que
se vai buscando o que prometeis. Por
nosso Senhor, Jesus Cristo, na unidade
do Espírito Santo. Amém.

Dir.: Irmãs e irmãos, estamos reunidos:
TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Dir.: O amor misericordioso do Pai, a graça
e a ternura do Senhor Jesus e a comunhão
do Espírito Santo estejam com todos vocês!

DEUS NOS FALA
08. PRIMEIRA LEITURA: Sb 11,22-12,2
09. SALMO RESPONSORIAL; 144 (145)

Bendirei eternamente vosso nome
para sempre, ó Senhor, o louvarei!

Dir.: Ao Deus que nos reúne em comunidade elevemos as nossas preces.

Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei
e bendizer o vosso nome pelos séculos.
Todos os dias haverei de bendizer-vos,
hei de louvar o vosso nome para sempre.

TODOS: Escuta-nos, Senhor!
Senhor, faze-nos reconhecer o valor e a
dignidade de todas as pessoas, que saibamos perdoar suas falhas e limitações.

Misericórdia e piedade é o Senhor,
Ele é amor, é paciência, é compaixão.
O Senhor é muito bom para com todos,
sua ternura abraça toda criatura.

Senhor, que, a exemplo de Zaqueu, nos
empenhemos em fazer experiências com
Jesus e converter-nos ao evangelho.
Senhor, que a força transformadora do
evangelho se manifeste na ação de todos
os cristãos.

Que vossas obras, o’ Senhor, vos glorifiquem,
e os vossos santos, com louvores, vos
bendigam!
Narrem a glória e o esplendor do vosso reino
e saibam proclamar vosso poder!

Senhor, que os nossos jovens olhem com
amor e carinho os apelos da Igreja por uma
sociedade mais justa e fraterna.

O Senhor é amor fiel em sua palavra,
é a santidade em toda obra que ele faz.
Ele sustenta todo aquele que vacila
e levanta todo aquele que tombou.

Dir.: Deus, nossa força e proteção, atende
as nossas preces e guia-nos em teus caminhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Ts 1,11-2,2

16. PARTILHA DOS DONS: 510 (cd 11)
/ 529

11. EVANGELHO: 19,1-10
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona

17. LOUVAÇÃO
Dir.: O Senhor esteja com vocês!

Dir.: O Senhor esteja com vocês!

TODOS: Ele está no meio de nós!

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!

Dir.: Anúncio da Boa-Nova de Jesus Cristo
segundo São Lucas.

TODOS: É nosso dever e salvação!

13. PARTILHA DA PALAVRA

É bom cantar um bendito,
é bom cantar,
é bom cantar um louvor, aleluia!

14. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Professemos a nossa fé, rezando:
Creio...

– Ao Pai do céu demos glória
Pelo Senhor da história!
O Pai seu Filho envia,
Jesus pra nós já chegou!

15. PRECES DA COMUNIDADE
02

Por nós Jesus deu a vida,
da escravidão nos livrou!

DEUS NOS ENVIA

– Ressuscitado, Jesus
subiu ao reino da luz.
Do Pai nos manda o Espírito,
os fracos reanimou!
Por esta força investidas
suas testemunhas mandou!

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO FINAL

– De Deus os missionários
têm muitos destinatários.
Juntar o povo de Deus
num mundo novo de amor.
Por isso, o céu e a terra
se irmanam num só louvor!

24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!
Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso:
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Por este sinal do Corpo do teu Filho,
expressamos nosso desejo de corresponder, com mais fidelidade, à missão que nos
deste e invocamos sobre nós o teu Espírito.
Apressa o tempo da vinda do teu Reino e
recebe o louvor de todo o universo e de
todas as pessoas que te buscam.

TODOS: Amém!
Dir.: Vamos em paz e bendigamos o Senhor!
TODOS: Graças a Deus!

TODOS: Glória a ti, Senhor, graças e
louvor.

25. LEITURAS DA SEMANA

Dir.: Toda a nossa louvação chegue a ti em
nome de Jesus, por quem oramos com as
palavras que Ele nos ensinou:

2ª f. 3ª f. 		
4ª f. 5ª f. 6ª f. Sab. 		

18. PAI-NOSSO
19. SAUDAÇÃO DA PAZ
20. COMUNHÃO: 660 (cd11) / 714
21. ORAÇÃO

Fl 2,1-4 / Sl 130(131) / Lc 14,12-14
Jó 19, 1.23-27a / Sl 27(26)
Rm 5,5-11 / Jo 6,37-40
Fl 2,12-18 / Sl 26(27) / Lc 14,25-33
Fl 3,3-8a / Sl 104(105) / Lc 15,1-10
Fl 17-4,1 / Sl 121(122) / Lc 16,1-8
Fl 4,10-19 / Sl 111(112) /
Lc 16,9-15

ORIENTAÇÕES

Oremos (pausa). Nós esperamos, o’ Deus,
que a vossa Palavra seja, de fato, capaz
de transformar vosso povo. Vossa graça,
então, virá formar nosso coração, para
amar como se ama no céu que nos prometeis. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

• Contemplar a participação dos jovens na celebração, isso porque dia
31 de outubro se comemora o Dia
Nacional da Juventude.
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• Antes da bênção final, os jovens
podem cantar um hino mais ligado à
sua realidade e ao seu estilo.
• Antes da bênção final, pode-se fazer
a bênção das chaves. O animador
pede a todos que levantem as chaves de suas casas, o dirigente faz a
oração: “O Cristo que fez chegar a
salvação na casa de Zaqueu, abençoe
as chaves de nossas casas e nossas
famílias, para que nelas sempre se
realize o que é agradável aos seus
olhos”. Enquanto se aspergem as
chaves com água benta, canta-se o
canto 318.

O DINAMISMO MISSIONÁRIO
DAS PARÓQUIAS SEGUNDO O
DOCUMENTO DE APARECIDA
O Pe. Daniel Batalha Henriques fez um
resumo do Documento de Aparecida
sobre a paróquia missionária:
• Ter sempre em vista o que está no Documento de Aparecida acerca da paróquia
hoje, num clima de “fidelidade criativa”;
organizar as paróquias como “rede de comunidades”, com seus grupos de reflexão/
círculos bíblicos, em vista da pastoral e da
evangelização; tudo isso, em comunhão
com as dioceses nas quais atuamos.
• Fecundar nossas paróquias com uma
ação missionária permanente que vá além
da pastoral de conservação, almejando uma
pastoral decididamente missionária, de
modo que se tornem leves e missionárias
(cf. DA 370).
• Realizar encontros para aprofundar o
sentido da paróquia diante dos desafios
da modernidade, à luz de Aparecida e das

Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora,
da CNBB.
• Valorizar na administração de nossas
paróquias o protagonismo dos leigos, por
meio dos conselhos pastorais e econômicos (cf. DA 215).
• Buscar o Ecumenismo como algo importante do ser Igreja.
• Repensar, periodicamente, nossa presença nas paróquias em que atuamos.
Os religiosos assumam, em suas possibilidades e no espírito do fundador,
novas áreas de Missão além-fronteiras:
• Planejar a ação na paróquia, priorizando
o plano pastorall diocesano e a proposta
missionária da própria instituição.
• Reorganizar convênios entre a diocese
e a instituição numa paróquia e/ou área
de Missão.
• Criar a mentalidade de que as comunidades religiosas existem para fecundar, com
o próprio carisma, a diocese, conscientes
de que a paróquia já tem uma caminhada,
que deve ser respeitada.
• Valorizar e acentuar a eclesiologia Povo
de Deus de formação de pequenas comunidades eclesiais de base, nas quais
o leigo seja protagonista de sua Missão.
• Procurar responder aos desafios do mundo urbano e globalizado, utilizando-se dos
meios de comunicação social (rádio, TV,
internet, informativos, etc.), bem como do
trabalho personalizado das várias pastorais
e visitas missionárias.
• Administrar os bens de maneira mais
participativa e mais em função da evangelização.
• Assumir, com maior intensidade, as
pastorais sociais.
Pe. Elmo Heck
Pontifícias Obras Missionárias
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