
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS MISSIONÁRIO

Neste terceiro domingo do Mês das Missões, a liturgia nos alerta para a inclusão de todos 
no banquete do Reino. Somos motivados a sair pelas ruas e encruzilhadas e convidar todos 
os que forem encontrados. Este é o espírito da Igreja em saída que vive e anuncia a alegria 
do Evangelho sem fronteiras. A Eucaristia que celebramos abraça a todos e antecipa a festa 
do Reino. Cantemos.

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
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, 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 liber-
tam da maldade!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Je-
sus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por 
nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso espírito ao arrependimento para ser-
mos menos indignos de aproximar-nos da 
mesa do Senhor (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, sempre nos pre-
ceda e acompanhe a vossa graça para que es-
tejamos sempre atentos ao bem que devemos 
fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. - Amém. 

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 25, 6-10a)
Leitura do Livro do Profeta Isaías 
6O Senhor dos exércitos dará neste monte, 
para todos os povos, um banquete de ricas 
iguarias, regado com vinho puro, servido de 
pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. 7Ele 
removerá, neste monte, a ponta da cadeia 
que ligava todos os povos, a teia em que tinha 
envolvido todas as nações. 8O Senhor Deus 
eliminará para sempre a morte e enxugará as 
lágrimas de todas as faces e acabará com a 
desonra do seu povo em toda a terra, o Se-
nhor o disse. 9Naquele dia, se dirá: “Este é 
o nosso Deus, esperamos nele, até que nos 
salvou; este é o Senhor, nele temos confiado: 
vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo”. 
10aE a mão do Senhor repousará sobre este 
monte.
Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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deles. 8Em seguida, o rei disse aos empregados: 
‘A festa de casamento está pronta, mas os convi-
dados não foram dignos dela. 9Portanto, ide até 
às encruzilhadas dos caminhos e convidai para 
a festa todos os que encontrardes’. 10Então os 
empregados saíram pelos caminhos e reuniram 
todos os que encontraram, maus e bons. E a 
sala da festa ficou cheia de convidados. 11Quan-
do o rei entrou para ver os convidados, observou 
ali um homem que não estava usando traje de 
festa 12e perguntou-lhe: ‘Amigo, como entraste 
aqui sem o traje de festa?’ Mas o homem nada 
respondeu. 13Então o rei disse aos que serviam: 
‘Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-
-o fora, na escuridão! Ali haverá choro e ranger 
de dentes’. 14Por que muitos são chamados, e 
poucos são escolhidos”
- 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 poder do 
Espírito Santo; / nasceu da Virgem Maria; / pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mor-
to 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 pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida eter-
na. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Uma Igreja missionária é aquela que partilha a 
alegria do Evangelho além de suas fronteiras. O 
Senhor inclui todos no banquete do Reino. Em 
atitude de gratidão e confiança, apresentemos 
nossas preces e súplicas, dizendo:
- Fazei-nos, Senhor, missionários do teu Reino.
1. Conservai, Senhor, a vossa Igreja servidora 
e missionária, o Papa Francisco, os bispos, pa-
dres, diáconos, religiosos e religiosas, para que 
na alegria do Evangelho não tenham medo de 
ir ao encontro dos mais necessitados, rezemos.
2. Iluminai os professores em sua missão de 
educar para que, apoiados em sua profissão, 
contribuam para o fortalecimento da cidadania e 
da inclusão social, rezemos.
3. Fazei que a celebração dos 300 anos do en-
contro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, 
a Padroeira do Brasil, nos ajude a progredir no 
discipulado missionário de Jesus Cristo, rezemos.
4. Abençoai as crianças do Brasil e do mundo, 
para que, protegidas de todo mal, sejam respei-
tadas em seus direitos e nunca lhes faltem prote-
ção e cuidados, rezemos.
5. Preparai nosso coração para o Dia Mundial 
das Missões, a ser celebrado no próximo do-
mingo e, como Igreja em saída, tornai-nos ge-
nerosos e solidários com as missões em todo o 
mundo, rezemos.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 22(23))
- Na casa do Senhor habitarei, eternamente.
- O Senhor é o pastor que me conduz; / não me 
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes / ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha, / e restaura 
as minhas forças.
- Na casa do Senhor habitarei, eternamente.
- Ele me guia no caminho mais seguro, / pela 
honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo 
vale tenebroso, / nenhum mal eu temerei; estais 
comigo com bastão e com cajado; / eles me dão 
a segurança!
- Preparais à minha frente uma mesa, / bem à 
vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha ca-
beça; / o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me / por 
toda a minha vida; e na casa do Senhor, habita-
rei / pelos tempos infinitos.

8. SEGUNDA LEITURA  (Fl 4,12-14.19-20)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses 
Irmãos: 12Sei viver na miséria e sei viver na abun-
dância. Eu aprendi o segredo de viver em toda 
e qualquer situação, estando farto ou passando 
fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. 
13Tudo posso naquele que me dá força. 14No en-
tanto, fizestes bem em compartilhar as minhas 
dificuldades. 19O meu Deus proverá esplendida-
mente com sua riqueza a todas as vossas ne-
cessidades, em Cristo Jesus. 20Ao nosso Deus e 
Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 
Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 22,1-14)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do sa-
ber o espírito; conheçamos, assim, a esperança 
à qual nos chamou, como herança!

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

Naquele tempo: Jesus voltou a falar em pará-
bolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do 
povo, 2dizendo: “O Reino dos Céus é como a 
história do rei que preparou a festa de casamen-
to do seu filho. 3E mandou os seus empregados 
para chamar os convidados para a festa, mas 
estes não quiseram vir. 4O rei mandou outros 
empregados, dizendo: ‘Dizei aos convidados: já 
preparei o banquete, os bois e os animais ceva-
dos já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde 
para a festa!’ 5Mas os convidados não deram a 
menor atenção: um foi para o seu campo, ou-
tro para os seus negócios, 6outros agarraram os 
empregados, bateram neles e os mataram. 7O 
rei ficou indignado e mandou suas tropas para 
matar aqueles assassinos e incendiar a cidade 



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 criador, 
pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e 
com amor.

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 
- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces 
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos 
leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.  
– Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII SOBRE RE-
CONCILIAÇÃO – I
- O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto.
- O nosso coração está em Deus.
- Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
- É nosso dever e nossa salvação.

Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus 
Pai, porque constantemente nos chamais a vi-
ver 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 confiantes à vossa mi-
sericórdia.
- Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia!
- Jamais nos rejeitastes, quando quebramos a 
vossa aliança, mas, por Jesus, vosso Filho e nos-
so irmão, criastes com a família humana novo 
laço de amizade, tão estreito e forte, que nada 
poderá romper. Concedeis agora a vosso povo 
tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em 
Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que se 
volte para vós. Fazei que, sempre 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 san-
to – 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 reconciliar 
todas as coisas pelo sangue a ser derramado na 
cruz, tomou o cálice com vinho. Deu graças nova-
mente e passou o cálice a seus amigos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA A REMISSÃO 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 celebramos sua 
morte e ressurreição, esperando o dia feliz de 
sua vinda gloriosa. Por isso, vos apresentamos, 
ó Deus fiel, a vítima de reconciliação 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 unido, 
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 Ce-
sar. Ajudai-nos a trabalhar juntos na construção 
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 confiamos à vos-
sa misericórdia. Quando fizermos parte da nova 
criação, enfim libertada de toda maldade e fra-
queza, 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 Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- O Senhor nos comunicou seu espírito. Com a 
confiança e a liberdade de filhos e filhas, diga-
mos juntos:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
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LEITURAS DA SEMANA:

hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, vivendo a es-
perança, 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 mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo. - Amém.
- 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, ...
- Eu sou a luz do mundo; quem me segue não 
andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Um rei fez um grande banquete/ O povo já foi 
convidado/ A mesa já está preparada/ Já foi o 
Cordeiro imolado. (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.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

Cânticos do Hinário Litúrgico CNBB – CD Litur-
gia VII Tempo Comum Ano A

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedi-
mos humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar 
da vossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus vos abençoe com todas as bênçãos do 
céu e vos torne santos e puros diante dele; der-
rame sobre vós as riquezas da sua glória, ins-
truindo-vos com as palavras da verdade, forman-
do-vos pelo evangelho da salvação, e inflaman-
do-vos de amor pelos irmãos. Por Cristo, nosso 
Senhor. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo.
- Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus.

A MISSÃO E O KAIRÓS (MOMENTO CERTO) DE CRISTO
A missão da Igreja não é a propagação de uma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta de uma ética 
sublime. No mundo, há muitos movimentos capazes de apresentar ideais elevados ou expressões éticas 
notáveis. Diversamente, através da missão da Igreja, é Jesus Cristo que continua a evangelizar e agir. Por 
meio da proclamação do Evangelho, Jesus torna-se sem cessar nosso contemporâneo, consentindo à 
pessoa, que O acolhe com fé e amor, experimentar a força transformadora do seu Espírito de Ressuscita-
do que fecunda o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra. “A sua ressurreição não é algo 
do passado; contém uma força de vida que penetrou o mundo. Onde parecia que tudo morreu, voltam 
a aparecer por todo o lado os rebentos da ressurreição. É uma força sem igual.” Lembremo-nos sempre 
de que, “ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um 
acontecimento, com uma Pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo”. O 
Evangelho é uma Pessoa, que continuamente se oferece, e a quem A acolhe com fé humilde e operosa 
continuamente convida a partilhar a sua vida através de uma participação efetiva no seu mistério pascal 
de morte e ressurreição. Assim, por meio do Batismo, o Evangelho torna-se fonte de vida nova, liberta 
do domínio do pecado, iluminada e transformada pelo Espírito Santo; através da Confirmação, torna-se 
unção fortalecedora que, graças ao mesmo Espírito, indica caminhos e estratégias novas de testemunho 
e proximidade; e, mediante a Eucaristia, torna-se alimento do homem novo, “remédio de imortalidade”.   
(Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2017)  

Colaboração do Diácono Marcos Reis de Faria – Catedral de São Dimas

Campanha Missionária 2017 – Dia Mundial das Missões
Coleta Nacional – Próximo Final de Semana (21 e 22/10)


