
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS MISSIONÁRIO

Neste último domingo do Mês das Missões, a Igreja dedica especial atenção à Amazônia, 
região tão necessitada de cuidados e de missionários. Hoje celebramos também o Dia Nacio-
nal da Juventude. No Evangelho, Jesus de Nazaré nos ensina o essencial dos mandamentos: 
“amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo”. O amor a Deus nos 
leva ao próximo para viver e testemunhar a alegria do Evangelho. Nesta celebração rezemos 
pelos jovens e pela Igreja na Amazônia.

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 
libertam da maldade!
3. Ao bondoso Pai cantemos, / A Jesus nos con-
fiemos! / No Espírito cantemos, / Uns aos outros 
consolemos / Ao Deus vivo celebremos / E um 
louvor, contritos, demos!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja 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 sermos menos 
indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor 
(pausa).
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os po-
vos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna. - Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 
céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos adora-
mos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordei-
ro 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 DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Eterno e Todo-Pode-
roso, aumentai em nós a fé, a esperança e a ca-
ridade e dai-nos amar o que ordenais para con-
seguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. - Amém. 

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 22,20-26)
Leitura do Livro do Êxodo.
Assim diz o Senhor: 20Não oprimas nem maltra-
tes o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na 
terra do Egito. 21Não façais mal algum à viúva 
nem ao órfão. 22Se os maltratardes, gritarão por 
mim, e eu ouvirei o seu clamor. 23Minha cólera, 
então, se inflamará e eu vos matarei à espada; 
vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos os vos-
sos filhos. 24Se emprestares dinheiro a alguém 
do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, 
não sejas um usurário, dele cobrando juros. 25Se 
tomares como penhor o manto do teu próximo, 
deverás devolvê-lo antes do pôr do sol. 26Pois é a 
única veste que tem para o seu corpo, e coberta 
que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu 
o ouvirei, porque sou misericordioso.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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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 Es-
pírito Santo; / nasceu da Virgem Maria; / padeceu 
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepulta-
do. / 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- A Igreja em saída é uma Igreja despojada com 
portas abertas e sem medo de ser missionária. 
Motivados por esse espírito, apresentemos ao 
Senhor nossas preces, dizendo:
- Senhor, ajudai-nos a amar o próximo
1. Deus de bondade, despertai em nossas comuni-
dades o espírito missionário para anunciar a alegria 
do Evangelho até os confins do mundo, rezemos.
2. Multiplicai os gestos de partilha entre as Igre-
jas-Irmãs para que nossas dioceses se mostrem 
mais solidárias enviando missionários e missio-
nárias para a Amazônia, rezemos.
3. Neste Dia Nacional da Juventude, fortalecei e 
sustentai os jovens em seus sonhos de transformar 
o mundo com a alegria do Evangelho, rezemos.
4. Protegei os perseguidos e ameaçados por 
causa do Evangelho para que continuem firmes 
na defesa dos povos indígenas, ribeirinhos, qui-
lombolas e de toda a Casa Comum, rezemos.
5. Suscitai em nossas comunidades, especial-
mente entre os jovens, generosas vocações 
missionárias dispostas a amar sem fronteiras, 
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 va-
mos 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
- 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)
Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que 

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 17(18))
- Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e 
salvação.
- Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, / mi-
nha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, 
sois o rochedo que me abriga, minha força e po-
derosa salvação.
- Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, 
sois meu escudo e proteção: em vós espero! 
/ Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! e dos 
meus perseguidores serei salvo!
- Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! E 
louvado seja Deus, meu Salvador! / Concedeis 
ao vosso rei grandes vitórias e mostrais miseri-
córdia ao vosso Ungido.

8. SEGUNDA LEITURA (1Ts 1,5c-10)
Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Tes-
salonicenses.
Irmãos: 5cSabeis de que maneira procedemos 
entre vós, para o vosso bem. 6E vós vos tornas-
tes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo 
a Palavra com a alegria do Espírito Santo, ape-
sar de tantas tribulações. 7Assim vos tornastes 
modelo para todos os fiéis da Macedônia e da 
Acaia. 8Com efeito, a partir de vós, a Palavra do 
Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e 
na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se 
por toda parte. Assim, nós já nem precisamos 
de falar, 9pois as pessoas mesmas contam como 
vós nos acolhestes e como vos convertestes, 
abandonando os falsos deuses, para servir ao 
Deus vivo e verdadeiro, 10esperando dos céus o 
seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mor-
tos: Jesus, que nos livra do castigo que está por 
vir. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 22,34-40)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
“Se alguém me ama, guardará a minha palavra, 
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos!”

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

 Naquele tempo, 34os fariseus ouviram dizer que 
Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles 
se reuniram em grupo, 35e um deles perguntou 
a Jesus, para experimentá-lo: 36“Mestre, qual é o 
maior mandamento da Lei?” 37Jesus respondeu: 
“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu cora-
ção, de toda a tua alma, e de todo o teu entendi-
mento! 38Esse é o maior e o primeiro mandamen-
to. 39O segundo é semelhante a esse: ‘Amarás 
ao teu próximo como a ti mesmo’. 40Toda a Lei e 
os profetas dependem desses dois mandamen-
tos”. - Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!



colocamos diante de vós, e seja para vossa gló-
ria a celebração que realizamos. Por Cristo, nos-
so Senhor. – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
- 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, ó Pai, é nosso dever dar-vos 
graças, é nossa salvação dar-vos glória: só vós 
sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes 
de todo o tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, porque sois 
o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes to-
das as coisas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
- Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz!
EIS, pois, diante de vós todos os anjos que vos 
servem e glorificam sem cessar, contemplando a 
vossa glória. Com eles, também nós, e, por nos-
sa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso 
nome, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo ...
NÓS PROCLAMAMOS a vossa grandeza, Pai 
Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes 
todas as coisas: criastes o homem e a mulher à 
vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, 
para que, servindo a vós, seu Criador, dominas-
sem toda criatura. E quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os abandonas-
tes ao poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos 
pudessem encontrar.
- Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
E, AINDA mais, oferecestes muitas vezes aliança 
aos homens e às mulheres e os instruístes pe-
los profetas na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chega-
da a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso Salvador.
- Por amor nos enviastes vosso Filho.
VERDADEIRO homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo 
a condição humana, menos o pecado, anunciou 
aos pobres a salvação, aos oprimidos, a liberda-
de, aos tristes, a alegria. E para realizar o vosso 
plano de amor, entregou-se à morte e, ressus-
citando dos mortos, venceu a morte e renovou 
a vida.
- Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
E, A FIM de não mais vivermos para nós, mas 
para ele, que por nós morreu e ressuscitou, en-
viou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primei-
ro dom aos vossos fiéis para santificar todas as 
coisas, levando à plenitude a sua obra.
- Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
POR ISSO, nós vos pedimos que o mesmo Es-
pírito Santo santifique estas oferendas, a fim de 
que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para cele-

brarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
- Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
QUANDO, pois, chegou a hora, em que por vós, 
ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus 
que estavam no mundo, amou-os até o fim. En-
quanto ceavam, ele tomou o pão, deu graças, e 
o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cá-
lice com vinho, deu graças novamente, e o deu 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.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO, agora, ó Pai, a memória da nos-
sa redenção, anunciamos a morte de Cristo e 
sua descida entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, 
esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferece-
mos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI, com bondade, o sacrifício que destes 
à vossa Igreja e concedei aos que vamos par-
ticipar do mesmo pão e do mesmo cálice que, 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos 
tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o lou-
vor da vossa glória.
- Fazei de nós um sacrifício de louvor!
E AGORA, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos 
quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso 
servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, 
os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e to-
dos os ministros, os fiéis que, em torno deste al-
tar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos 
pertence e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
LEMBRAI-VOS também dos que morreram na 
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos 
quais só vós conhecestes a fé.
- A todos saciai com vossa glória!
E A TODOS nós, vossos filhos e filhas, concedei, 
ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso 
reino, onde, com todas as criaturas, libertas da 
corrupção do pecado e da morte, vos glorificare-
mos por Cristo, Senhor nosso.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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!
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LEITURAS DA SEMANA:

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 
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, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu Sangue 
permanece em mim e eu nele. 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
Teu Deus e Senhor amarás, / De todo esse teu 
coração, / Com tudo o que é tua vida, / Com  
toda tua compreensão! (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.

(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, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério 
que agora celebramos. Por Cristo, nosso Se-
nhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de 
toda adversidade e derrame sobre vós as suas 
bênçãos. - Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua pala-
vra, a fim de que transbordeis de alegria divina. 
- Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 
- 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 ESPERANÇA DA MISSÃO
Os jovens são a esperança da missão. A pessoa de Jesus e a Boa-Nova proclamada por Ele continuam 
a fascinar muitos jovens. Estes buscam percursos onde possam concretizar a coragem e os ímpetos 
do coração ao serviço da humanidade. “São muitos os jovens que se solidarizam contra os males do 
mundo, aderindo a várias formas de militância e voluntariado. Como é bom que os jovens sejam ‘cami-
nheiros da fé’, felizes por levarem Jesus Cristo a cada esquina, a cada praça, a cada canto da terra”. As 
Pontifícias Obras Missionárias são um instrumento precioso para suscitar em cada comunidade cristã o 
desejo de sair das próprias fronteiras e das próprias seguranças, fazendo-se ao largo a fim de anunciar o 
Evangelho a todos. Através de uma espiritualidade missionária profunda vivida dia a dia e de um esforço 
constante de formação e animação missionária, envolvendo todos para que, em cada um, cresça um 
coração missionário. Façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da evangelização. Movida pelo 
Espírito, Ela acolheu o Verbo da vida na profundidade da sua fé humilde. Que a Virgem nos ajude a dizer 
o nosso “sim” à urgência de fazer ressoar a Boa-Nova de Jesus no nosso tempo; nos obtenha um novo 
ardor de ressuscitados para levar, a todos, o Evangelho da vida que vence a morte; interceda por nós, a 
fim de podermos ter uma santa ousadia de procurar novos caminhos para que chegue a todos o dom da 
salvação. (Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2017)   
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