
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Não me abandones, Senhor, / Vem socorrer, 
vem socorrer, / Vem socorrer, / Depressa, 
vem, meu Salvador!
1. Ó Senhor, escuta a prece / Que te faço e 
o meu pedido! / Vem! Me atende, Deus fiel! / 
Eu preciso ser ouvido. / Se vieres nos julgar, / 
Todo mundo está perdido.
2. Lembro os dias do passado: / Os teus feitos 
que me alentam. / Eu te estendo as minhas 
mãos, / A minh’alma está sedenta / Como ter-
ra esturricada, / Ressequida e poeirenta.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to. - Amém.
- A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o 
amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer ao pecado e res-
surgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, 
irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes 
por pensamentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e 
santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis 
por mim a Deus, nosso Senhor.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
- Senhor, tende piedade de nós!
4. HINO DE LOUVOR
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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus de poder e mise-
ricórdia, que concedeis a vossos filhos e filhas 
a graça de vos servir como devem, fazei que 
corramos livremente ao encontro das vossas 
promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. - 
Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 11,22-12,2)
Leitura do Livro da Sabedoria. 
22Senhor, o mundo inteiro, diante de ti, é como 
um grão de areia na balança, uma gota de or-
valho da manhã que cai sobre a terra. 23Entre-
tanto, de todos tens compaixão, porque tudo 
podes. Fechas os olhos aos pecados dos ho-
mens, para que se arrependam. 24Sim, amas 
tudo o que existe, e não desprezas nada do 
que fizeste; porque, se odiasses alguma coisa 
não a terias criado. 25Da mesma forma, como 
poderia alguma coisa existir, se não a tives-
ses querido? Ou como poderia ser mantida, 
se por ti não fosse chamada? 26A todos, po-
rém, tu tratas com bondade, porque tudo é 
teu, Senhor, amigo da vida. 12,1O teu espírito 
incorruptível está em todas as coisas! 2É por 
isso que corriges com carinho os que caem 
e os repreendes, lembrando-lhes seus peca-
dos, para que se afastem do mal e creiam em 
ti, Senhor.
 - Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus!
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A fé bíblica, no ponto que é objeto de nossa refl exão de hoje, é límpida e não deixa dúvidas: 
Deus ama o pecador, fecha seus olhos diante de seus pecados, para que se arrependa e chega 
mesmo a ajoelhar-se para lavar-lhe os pés, mas não suporta o homem que se faz deus, que tem 
um coração ensoberbecido e um espírito inchado, que enche seus celeiros, acreditando apenas 
em suas riquezas. Cantemos.



7. SALMO RESPONSORIAL (SL 144(145))
- Bendirei eternamente vosso nome; para 
sempre, ó Senhor, o louvarei! 
- 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. 
- 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. 
- Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, 
e os vossos santos com louvores vos bendi-
gam! / Narrem a glória e o esplendor do vosso 
reino e saibam proclamar vosso poder! 
- O Senhor é amor fiel em sua palavra, / é san-
tidade em toda obra que Ele faz. / Ele sustenta 
todo aquele que vacila e levanta todo aquele 
que tombou.

8. SEGUNDA LEITURA (2Ts 1,11-2,2)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos
Tessalonicenses. Irmãos: 11Não cessamos de 
rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça 
dignos da sua vocação. Que Ele, por seu po-
der, realize todo o bem que desejais e torne 
ativa a vossa fé. 12Assim o nome de nosso Se-
nhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e 
vós nele, em virtude da graça do nosso Deus 
e do Senhor Jesus Cristo. 2,1No que se refere à 
vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa 
união com Ele, nós vos pedimos, irmãos: 2não 
deixeis tão facilmente transtornar a vossa ca-
beça, nem vos alarmeis por causa de alguma 
revelação, ou carta atribuída a nós, afirmando 
que o Dia do Senhor está próximo. - Palavra 
do Senhor. 
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 19,1-10)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Deus o mundo tanto amou, que seu Filho en-
tregou! / Quem no Filho crê e confia, nele en-
contra eterna vida!

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1Jesus tinha entrado em Jeri-
có e estava atravessando a cidade. 2Havia ali 
um homem chamado Zaqueu, que era chefe 
dos cobradores de impostos e muito rico. 3Za-
queu procurava ver quem era Jesus, mas não 
conseguia, por causa da multidão, pois era 
muito baixo. 4Então ele correu à frente e subiu 
numa figueira para ver Jesus, que devia passar 
por ali. 5Quando Jesus chegou ao lugar, olhou 
para cima e disse: “Zaqueu, desce depressa! 
Hoje eu devo ficar na tua casa”. 6Ele desceu 
depressa, e recebeu Jesus com alegria. 7Ao 
ver isso, todos começaram a murmurar, dizen-

do: “Ele foi hospedar-se na casa de um peca-
dor!” 8Zaqueu ficou de pé, e disse ao Senhor: 
“Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos 
pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 
quatro vezes mais”. 9Jesus lhe disse: “Hoje a 
salvação entrou nesta casa, porque também 
este homem é um filho de Abraão. 10Com efei-
to, o Filho do Homem veio procurar e salvar o 
que estava perdido”. 
- Palavra da Salvação! 
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do 
céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; / nasceu da Virgem Ma-
ria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucifica-
do, morto e sepultado. / Desceu à mansão dos 
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos 
céus; / está sentado à direita de Deus Pai Todo-
-Poderoso, / donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; / na Santa 
Igreja Católica; / na comunhão dos santos; / na 
remissão dos pecados; / na ressurreição da car-
ne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Estamos encerrando o mês de outubro, “O 
mês das Missões”, celebrado pela Igreja em 
todo o mundo. Rezemos para que nós cristãos 
sejamos mais comprometidos com a vida e 
ação missionária da Igreja:
- Fazei-nos, por  Vossa graça, discípulos e 
missionários.
1. Para que reconheçamos o valor e a dignida-
de de todas as pessoas e, mediante o anúncio 
da Boa-Nova de Jesus, possamos despertar 
nelas a consciência da filiação divina e do rei-
no, ao qual são destinadas, rezemos.
2. Para que, como Zaqueu, nos convertamos, 
a fim de que a nossa vida seja coerente com 
o Evangelho que ouvimos e anunciamos, de 
modo que dê sempre testemunho das verda-
des ensinadas por Jesus, rezemos.
3. Para que a força transformadora do Evan-
gelho seja manifestada na ação de todos os 
cristãos,  revelando que Deus é Pai e ama a 
todos nós, rezemos.
4. Para que a nossa oração, o nosso sacrifício 
pessoal, a nossa participação na Missão da 
Igreja e a nossa doação material contribuam 
cada vez mais para a Ação Missionária da Igre-
ja, rezemos.
5. Para que sejamos capazes de olhar com 
mais amor e carinho os locais mais carentes 
e remotos do nosso país e do mundo, dando 
nossa contribuição para que o Evangelho che-
gue a todos os povos, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS 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 cria-
dor, / Pelo vinho que nós recebemos, / Foi de 
graça e com amor.

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus, que este sacrifício se torne uma ofe-
renda perfeita aos vossos olhos e fonte de mi-
sericórdia para nós. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII SOBRE RE-
CONCILIAÇÃO
- O Senhor esteja convosco...

NA VERDADE, é justo e bom agradecer-vos, 
Deus Pai, porque constantemente nos cha-
mais a viver na felicidade completa. Vós, Deus 
de ternura e de bondade, nunca vos cansais 
de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, 
convidando os pecadores a entregar-se con-
fiantes à vossa misericórdia.
- Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
JAMAIS nos rejeitastes, quando quebramos 
a vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho 
e nosso irmão, criastes com a família huma-
na novo laço de amizade, tão estreito e forte, 
que nada poderá romper. Concedeis agora a 
vosso povo tempo de graça e reconciliação. 
Daí, pois, em Cristo, novo alento à vossa Igre-
ja, para que se volte para vós. Fazei que, sem-
pre mais dócil ao Espírito Santo, se coloque ao 
serviço de todos.
- Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
CHEIOS de admiração e reconhecimento, uni-
mos nossa voz à voz das multidões do céu 
para cantar o poder de vosso amor e alegria 
da nossa salvação:
- Santo, santo, santo...
Ó DEUS, desde a criação do mundo, fazeis o 
bem a cada um de nós para sermos santos 
como vós sois santo. 
OLHAI vosso povo aqui reunido e derramai 
a força do Espírito, para que estas oferendas 
se tornem o Corpo e o Sangue do Filho muito 
amado, no qual também somos vossos filhos. 
ENQUANTO estávamos perdidos e incapazes 
de vos encontrar, vós nos amastes de modo 
admirável, pois vosso filho – o justo e santo 
– entregou-se em nossas mãos, aceitando ser 
pregado na cruz.
- Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
ANTES, porém, de seus braços abertos traça-
rem entre o céu e a terra o sinal permanente 
da vossa aliança, Jesus quis celebrar a Páscoa 
com seus discípulos. 
CEANDO com eles, tomou o pão e pronunciou 
a bênção de ação de graças. Depois, partindo 
o pão, o deu a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 

CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Ao fim da ceia, Jesus, sabendo que ia recon-
ciliar todas as coisas pelo sangue a ser derra-
mado na cruz, tomou o cálice com vinho. Deu 
graças novamente e passou o cálice a seus 
amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE 
DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS, PARA A RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
-  Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
- LEMBRAMO-NOS de Jesus Cristo, nossa 
páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje cele-
bramos sua morte e ressurreição, esperando 
o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por isso, vos 
apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de reconci-
liação que nos faz voltar à vossa graça.
- Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
OLHAI com amor, Pai misericordioso, aqueles 
que atraís para vós, fazendo-os participar no 
único sacrifício de Cristo. Pela força do Espírito 
Santo, todos se tornem um só corpo bem uni-
do, no qual todas as divisões sejam superadas.
- Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
CONSERVAI-NOS, em comunhão de fé e amor, 
unidos ao Papa Francisco e ao nosso Bispo 
Cesar. Ajudai-nos a trabalhar juntos na cons-
trução do vosso reino, até o dia em que, diante 
de vós, formos santos com os vossos santos, 
ao lado da virgem Maria e dos apóstolos, com 
nossos irmãos e irmãs já falecidos que con-
fiamos à vossa misericórdia. Quando fizermos 
parte da nova criação, enfim libertada de toda 
maldade e fraqueza, poderemos cantar a ação 
de graças de Cristo que vive para sempre.
- Esperamos, ó Cristo, vossa vinda gloriosa!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo poderoso, na unidade do Espíri-
to Santo, toda a honra e toda a glória, agora e 
para sempre. - Amém 

16. RITO DA COMUNHÃO
- Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o Senhor Jesus nos ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, 
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.



IGREJA MISSIONÁRIA, TESTEMUNHA DE MISERICÓRDIA
Em muitos lugares, a evangelização parte da atividade educativa, à qual o trabalho missionário 

dedica esforço e tempo, como o vinhateiro misericordioso do Evangelho (cf. Lc 13, 7-9; Jo 15, 1), com 
paciência para esperar os frutos depois de anos de lenta formação; geram-se assim pessoas capazes 
de evangelizar e fazer chegar o Evangelho onde ninguém esperaria vê-lo realizado. A Igreja pode ser 
definida como “mãe”, mesmo para aqueles que poderão um dia chegar à fé em Cristo. Espero, pois, 
que o povo santo de Deus exerça o serviço materno da misericórdia, que tanto ajuda os povos que 
ainda não conhecem o Senhor a encontrá-Lo e a amá-Lo. Com efeito, a fé é dom de Deus, e não fruto 
de proselitismo; mas cresce graças à fé e à caridade dos evangelizadores, que são testemunhas de 
Cristo. Quando os discípulos de Jesus percorrem as estradas do mundo, é-lhes pedido aquele amor 
sem medida que tende a aplicar a todos a mesma medida do Senhor; anunciamos o dom mais belo 
e maior que Ele nos ofereceu: a sua vida e o seu amor. Cada povo e cada cultura têm direito de re-
ceber a mensagem de salvação, que é dom de Deus para todos. E a necessidade dela redobra ao 
considerarmos quantas injustiças, guerras, crises humanitárias aguardam, hoje, por uma solução. Os 
missionários sabem, por experiência, que o Evangelho do perdão e da misericórdia pode levar alegria 
e reconciliação, justiça e paz. O mandato do Evangelho  “Ide, pois, fazei discípulos de todos os povos, 
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos 
tenho mandado” (Mt 28, 19-20) – não terminou, pelo contrário, impele-nos a todos, nos cenários pre-
sentes e desafios atuais, a sentir-nos chamados para uma renovada “saída” missionária, como indiquei 
na Exortação  Apostólica Evangelii gaudium: “cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o 
caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada: sair da própria 
comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho” (n. 20).

Mensagem do Santo Padre o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões
Colaboração Diácono Marcos Reis de Faria - Catedral São Dimas

sacramentos, possamos receber o que pro-
metem. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, 
vossa assistência e vossa graça: dai-lhes saú-
de de alma e corpo, fazei que se amem como 
irmãos e estejam sempre a vosso serviço. Por 
Cristo, nosso Senhor.
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo.
- Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-
-vos com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordei-
ro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Desce logo, Zaqueu, desce logo, / Desce já, 
que eu preciso de ti, / Eu preciso ficar em 
tua casa, / Para isso, amigo, eis-me aqui!
1. Minh’alma louva o Senhor, / Seu nome seja 
louvado! / Minh’alma louva o Senhor, / Por 
tudo que me tem dado. / Me cura as enfermi-
dades / E me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte, / Me dá carinho e 
amor. / Com sua misericórdia / Do abismo me 
retirou. / E, como se eu fosse águia, / Vem re-
novar meu vigor.
3. Consegue fazer justiça / A todos os opri-
midos. / Guiou Moisés no deserto / E Israel 
escolhido. / Tem pena, tem compaixão / E não 
se sente ofendido.
4. Guardando mágoa não fica / E é lento pra 
castigar. / É sempre cheio de amor / E gosta 
de perdoar. / De nossos erros não usa, / Para 
de nós se vingar.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus, frutifique em nós a vossa 
graça, a fim de que, preparados por vossos 
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