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Nº 2276 – Ano C – Verde
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM – 20/10/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: A liturgia de hoje convida-nos para
manter com Deus uma relação estreita, uma
comunhão íntima, um diálogo insistente:
só dessa forma será possível ao fiel aceitar
os projetos de Deus, compreender os seus
silêncios, respeitar os seus ritmos e acreditar no seu amor. Hoje, neste Dia Mundial
das Missões, somos chamados para refletir
sobre nosso posicionamento missionário
e continuar com ardor o anúncio de Jesus
Cristo a todas as nações. Precisamos, sim,
repensar nossa caminhada missionária
como verdadeira Igreja cuja finalidade deva
ser anunciá-lo a todos. Cientes de nossa
missão, cantemos.
3. CANTO DE ABERTURA: 03 e 04 (CD 11)
4. SAUDAÇÃO INICIAL
Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, a comunhão do Espírito
Santo estejam com todos vocês!
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
5. ATO PENITENCIAL: 165(CD 23), 197

Dir.: Reconheçamos nesta hora nossas fragilidades e falhas na missão. Somos falhos
por não depositarmos nossa confiança no
Senhor. Peçamos a ele o perdão de nossas
omissões e, arrependidos, cantemos.
Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
6. GLÓRIA: 199(CD 12),205 (CD 3)
7. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, que sempre
escutais aqueles que vos invocam, fazei
que o povo da Nova Aliança cresça na
prática do bem e vença o mal que ameaça
o mundo. Dai também aos vossos filhos
e filhas, que clamam por vós dia e noite,
a vitória da justiça esperada. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

DEUS NOS FALA
8. PRIMEIRA LEITURA: Ex 17,8-13
9. SALMO RESPONSORIAL: 120(121)
Do Senhor é que me vem o meu socorro,
do Senhor que fez o céu e fez a terra.
Eu levanto os meus olhos para os montes:
de onde pode vir o meu socorro? “Do
Senhor é que me vem o meu socorro, do
Senhor que fez o céu e fez a terra!”

Pai de bondade, abençoe os milhões de
missionários e missionárias que, tendo
deixado família, pátria e seus projetos
pessoais de vida, tornaram-se discípulos
missionários sem fronteiras e partiram
para onde Cristo ainda não é reconhecido
como Deus e Senhor. Nós vos pedimos.

Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e
não dorme quem te guarda e te vigia. Oh!
Não! ele não dorme nem cochila, aquele
que é o guarda de Israel!
O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é
uma sombra protetora à tua direita. Não
vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua
através de toda a noite.
O Senhor te guardará de todo o mal, ele
mesmo vai cuidar da tua vida! Deus te
guarda na partida e na chegada. Ele te
guarda desde agora e para sempre!

Dir.: Ó Deus, Pai de todos os povos, Vós
que nos abraçais com a ternura de uma
mãe. Ouvi o clamor das multidões da
Amazônia e do mundo inteiro, desejosas
de vos conhecer e vos amar. Ensinai-nos
a vos servir, na partilha da fé e dos bens,
que Vós mesmos nos destes. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: 2Tm 3,14-4,2
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, aleluia, aleluia!
A palavra de Deus é viva e eficaz em suas
ações; penetrando os sentimentos, vai
ao íntimo dos corações.

DEUS FAZ COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 18,1-8

16. PARTILHA DOS DONS: 406 (CD 4),
407 (CD 14)

13. PARTILHA DA PALAVRA

RITO DA COMUNHÃO

14. PROFISSÃO DE FÉ: rezar o símbolo
Nice Constantinopolitano

17. PAI-NOSSO

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador
e formados por seu divino ensinamento
ousamos dizer. PAI NOSSO...

Dir.: Elevemos a Deus Pai os nossos
pedidos.

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

Senhor, dá-nos um coração para amar
sem fronteiras!
Senhor, ilumine a santa Igreja para que o
papa, nossos bispos, padres e diáconos
nunca se deixem abater diante das perseguições que afetam sua Missão Evangelizadora. Nós vos pedimos.
Senhor, abençoe nossas autoridades, a
quem compete fazer justiça aos pobres e
indefesos, para que sejam justos em suas
decisões. Nós vos pedimos.
Senhor, encoraje nossas comunidades para
que sejam fiéis à escuta da vossa Palavra
e perseverantes na ação e na oração. Nós
vos pedimos.

(Motivar a comunidade a cantar de mãos
dadas a oração de São Francisco de Assis).
Saudemos uns aos outros num gesto de
comunhão fraterna.
19. COMUNHÃO: 508(CD 11), 501(CD 14)
(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
participemos da comunhão do Corpo do
Senhor em profunda unidade com nossos
irmãos que, neste dia, tomam parte da
celebração eucarística, memorial vivo da
paixão, morte e ressurreição de Jesus
Cristo. O Corpo de Cristo será nosso alimento. Portanto:
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Dir.: Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe!

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Todos: Graças a Deus!

20. RITO DE LOUVOR: 1024

25. LEITURAS DA SEMANA

(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)

2ª-feira: Rm 4,20-25; Cânt.: Lc
1,69-70.71-72.73-75
(R/.cf.68); Lc 12,13-21
3ª-feira: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39(40);
Lc 12,35-38
4ª-feira: Rm 6,12-18; Sl 123(124);
Lc 12,39-48
5ª-feira: Rm 6,19-23; Sl 1,102.3.4
e 6(R/Sl 39[40],5a);
Lc 12,49-53
6ª-feira: Rm 7,18-25ª; Sl 118(119);
Lc 12,54-59
Sábado: Rm 8,1-11; Sl 23(24);
Lc 13,1-9

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Participamos, ó Deus,
de vossa vida, de vossa Palavra neste
encontro de oração, com nossos irmãos.
Fazei-nos compreender que, repartindo os
bens da terra, nós vos damos mais valor;
pois quem partilha seus bens antecipa
aqui no mundo a comunhão dos céus.
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES
• Hoje coleta do Dia Mundial das Missões
e da Obra Pontifícia da Infância Missionária. O fruto da coleta deverá ser entregue
integralmente à Cúria Arquidiocesana.
• Acolher bem as pessoas que chegam
e preparar o clima orante que introduz a
celebração – talvez com um instante de
silêncio, de oração pessoal e do canto de
um refrão meditativo.
• Usar com criatividade o material do
Dia Mundial das Missões. As cores dos
continentes são as seguintes: vermelha
(Américas), amarela (Ásia), azul (Oceania),
branca (Europa) e verde (África).
• Lembrar o nome de irmãs e irmãos
da comunidade, sejam leigos(as), sejam
religiosos(as) e padres, que estão prestando serviço missionário em alguma
parte do mundo.
• Após a comunhão, valorize-se o silêncio
como forma de oração e intimidade com
o Pai por meio de Jesus.

22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. CANTO DE ENVIO: 647(CD 26)
24. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus, que em Cristo manifestou a
verdade e a caridade, nos faça mensageiros
do Evangelho e testemunhas do seu amor
no mundo. Amém.
O Senhor Jesus, que prometeu à sua Igreja
estar a seu lado até a consumação dos
séculos, dirija os nossos passos e confirme
nossas palavras. Amém.
O Espírito do Senhor esteja sobre nós para
que, percorrendo os caminhos do mundo,
possamos evangelizar os pobres e curar
os corações contritos. Amém.
E a todos nós, aqui reunidos, abençoe-nos
Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito
Santo. Amém.
03

Mensagem de sua santidade para
Francisco para o Dia Mundial
das Missões 2013 (20 de outubro de 2013)
Queridos irmãos e irmãs,
Este ano, a celebração do Dia Mundial das
Missões tem lugar próximo da conclusão do Ano
da Fé, ocasião importante para revigorarmos a
nossa amizade com o Senhor e o nosso caminho como Igreja que anuncia, com coragem, o
Evangelho. Nesta perspectiva, gostaria de propor
algumas reflexões.
1. A fé é um dom precioso de Deus, que abre
a nossa mente para O podermos conhecer e
amar. Ele quer entrar em relação conosco, para
nos fazer participantes da sua própria vida e
encher plenamente a nossa vida de significado,
tornando-a melhor e mais bela. (...)
2. Celebrado cinquenta anos depois do início
do Concílio Vaticano II, este Ano da Fé serve
de estímulo para a Igreja inteira adquirir uma
renovada consciência da sua presença no mundo
contemporâneo, da sua missão entre os povos
e as nações. A missionariedade não é questão
apenas de territórios geográficos, mas de povos,
culturas e indivíduos, precisamente porque os
«confins» da fé não atravessam apenas lugares
e tradições humanas, mas o coração de cada
homem e mulher. (...)
3. Com frequência, os obstáculos à obra de
evangelização encontram-se, não no exterior,
mas dentro da própria comunidade eclesial.
Às vezes, estão relaxados o fervor, a alegria,
a coragem, a esperança de anunciar a todos
a Mensagem de Cristo e ajudar os homens do
nosso tempo a encontrá-Lo. Por vezes há ainda
quem pense que levar a verdade do Evangelho
seja uma violência à liberdade. (...)
4. Na nossa época, a difusa mobilidade e a
facilidade de comunicação através das novas
mídias misturaram entre si os povos, os conhecimentos e as experiências. Por motivos de
trabalho, há famílias inteiras que se deslocam
de um continente para outro; os intercâmbios
profissionais e culturais, assim como o turismo
e fenômenos análogos impelem a um amplo
movimento de pessoas.(...)

5. Gostaria de encorajar a todos para que se
façam portadores da Boa Nova de Cristo e
agradeço, de modo especial, aos missionários
e às missionárias, aos presbíteros fidei donum,
aos religiosos e às religiosas, aos fiéis leigos –
cada vez mais numerosos – que, acolhendo a
chamada do Senhor, deixaram a própria pátria
para servir o Evangelho em terras e culturas
diferentes. (...)
(...)
A solicitude por todas as Igrejas, que o
Bispo de Roma partilha com os irmãos Bispos,
encontra uma importante aplicação no empenho das Obras Missionárias Pontifícias, cuja
finalidade é animar e aprofundar a consciência
missionária de cada baptizado e de cada comunidade, seja apelando à necessidade de uma
formação missionária mais profunda de todo o
Povo de Deus, seja alimentando a sensibilidade
das comunidades cristãs para darem a sua ajuda
a favor da difusão do Evangelho no mundo.
(...) Possa este Ano da Fé tornar cada vez
mais firme a relação com Cristo Senhor, dado
que só n’Ele temos a certeza para olhar o futuro
e a garantia dum amor autêntico e duradouro»
(Carta ap. Porta fidei, 15). Tais são os meus
votos para o Dia Mundial das Missões deste ano.
Abençoo de todo o coração os missionários e as
missionárias e todos aqueles que acompanham
e apoiam este compromisso fundamental da
Igreja para que o anúncio do Evangelho possa
ressoar em todos os cantos da terra e nós, ministros do Evangelho e missionários, possamos
experimentar «a suave e reconfortante alegria
de evangelizar» (Paulo VI, Exort. ap. Evangelii
nuntiandi, 80).
Vaticano, 19 de maio - Solenidade de Pentecostes – de 2013.
Francisco
Fragmentos do texto para o Dia Mundial das
Missões, texto na íntegra no site: www.aves.org.br
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