
 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. Prepare a Bíblia com o                 
texto a ser proclamado, um vaso com flores, um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa                
Senhora e uma vela a ser acesa no momento da celebração, se possível. Caso a família queira                 
terminar a oração com uma refeição, sugerimos uma oração de bênção dos alimentos. Escolha              
quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam                   
juntos. 

D.: Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me.              
Guardai-me como a pupila dos olhos, à sombra das vossas asas abrigai-me (Sl 16,6.8). 

 

RITOS INICIAIS 

 
Canto: Missão da Igreja 
Disponível em: https://youtu.be/699lF-hJFk0 
 

A tua Igreja vem feliz e unida  
Agradecer a ti, ó Deus da vida  
Com grande júbilo, rezar, louvar 
E a boa nova ao mundo anunciar  
 
É tua igreja, Senhor  
Que canta com alegria  
Esta que busca o amor  
Vivenciar todo dia  
Que vai levar salvação  
Esta é a nossa missão  

 
Nós que fazemos parte desta Igreja 
Que missionária é por natureza  
Te damos graças por teu esplendor  
Seremos eco do teu grande amor  
 
Todos os povos serão teus discípulos  
E batizados com teu Santo Espírito  
Temos certeza de tua companhia  
Nos dando força hoje e todo dia 

 
Sinal-da-cruz 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  
T.: Amém. 
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Saudação 

D.: O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do                   
Espírito Santo, esteja convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

Sentido da celebração 

L.: Nesta celebração demos glória ao Senhor, que tem em suas mãos a história e nos concede                 
seu Espírito para vencermos as forças contrárias ao seu Reino. A Deus pertence a vida do povo, e                  
não aos poderes do mundo. Este Dia das Missões – com o lema: “Eis-me aqui, envia-me” –                 
recorda que todos somos missionários a serviço da vida do povo. 

Ato penitencial 

D.: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso                   
espírito ao arrependimento, reconhecendo nossa condição de pecadores: 

(Breve momento de silêncio) 
 
Canto: Senhor, servo de Deus 
Disponível em: https://youtu.be/Php73UtsFyA 
 

Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida,  
tende piedade de nós.  
Senhor, tende piedade de nós. 
 
Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza,  
tende piedade de nós.  
Cristo, tende piedade de nós.  
 
Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente,  
tende piedade de nós. 
Senhor, tende piedade de nós. 

 
D.: Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à                
vida eterna. 
T.: Amém. 
 

Hino de Louvor 

D.: Cantemos o hino de louvor: 
Disponível em: https://youtu.be/pTKMNV1jk2Q 
 

Glória, glória! Anjos do céu  
cantam todos seu amor!  
E na Terra, homens de paz  
Deus merece o louvor  
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Deus e pai, nós vos louvamos  
adoramos, bendizemos,  
damos glória ao vosso nome,  
vossos dons agradecemos!  
 
Senhor nosso, Jesus Cristo,  
unigênito do Pai,  
Vós de Deus cordeiro Santo,  
nossas culpas perdoai!  
 

Vós que estais junto do pai,  
como nosso intercessor,  
acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor! 
 
Vós somente sois o Santo,  
o Altíssimo, o Senhor,  
com o Espírito Divino,  
de Deus pai no esplendor! 

Oração do dia 

D.: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de                  
todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

A vossa Palavra é a luz dos nossos passos. 

Aclamação ao Evangelho 

T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando; da vida a               
Palavra, com fé, proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis (Fl 2,15s). 
 
Evangelho 
 
L.: Do Evangelho segundo Mateus ( Mt 22,15-21) 
 

Naquele tempo, 15os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra.             
16Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem              
a Jesus: “Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não                 
te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências.              
17Dize-nos, pois, o que pensas: é lícito ou não pagar imposto a César?” 18Jesus percebeu a                
maldade deles e disse: “Hipócritas! Por que me preparais uma armadilha? 19Mostrai-me a             
moeda do imposto!” Levaram-lhe então a moeda. 20E Jesus disse: “De quem é a figura e a                 
inscrição desta moeda?” 21Eles responderam: “De César”. Jesus então lhes disse: “Dai, pois, a              
César o que é de César e a Deus o que é de Deus”. – Palavra da salvação. 

 
T.: Glória a vós, Senhor. 

Meditação 

D.: O que o texto diz? (Trazer o texto para a própria vida e a realidade pessoal e social). A 
meditação é o segundo passo. Depois de ouvir e ler a Sagrada Escritura, repetiremos uma 
palavra, uma frase ou um versículo.  
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Contemplação 

D.: Qual é o meu novo olhar, a partir da Palavra? Contemplar é um agir que envolve todo o nosso 
ser. É contemplativa a pessoa que tem o “jeito novo” de ser, viver, ver e assumir a vida, conforme 
o projeto de Jesus. 

Oração 

D.: O que o texto me faz dizer a Deus? Pedimos a Deus que nos ajude a praticar o que a Palavra 
nos convoca. O texto bíblico e a realidade de hoje nos motivam a rezar.  

Canto: Yeshua – Comunidade Católica Colo de Deus 
Canto disponível em https://youtu.be/BZiHXYcpDAI 
 

Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 
Te chamam de Deus e de Senhor 
Te chamam de Rei e Salvador 
E eu me atrevo a te chamar 
de meu Amor 
Yeshua, Yeshua 
Tu és tão lindo 
Que eu nem sei 
Me expressar 
Yeshua 
Tu és tão lindo 

 

Profissão de Fé 

D.: Professemos a nossa fé no Deus de amor:  
T.: 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,               
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, 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 carne, na vida eterna.              
Amém. 
 
A Deus se eleva a nossa prece. 
 
D.: Senhor Deus, fazei-nos instrumentos de um mundo novo, onde vivamos com dignidade, sem              
pobreza e divisão, um mundo de irmãos. Ouvi o clamor de vosso povo.  
T.: Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
 
L.: Dai-nos uma fé ativa, capaz de transformar em gestos concretos de solidariedade o que               
falamos e o que acreditamos. Humildes, nós vos pedimos: 
 
T.: Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
 
L.: Enviai-nos vosso Espírito Santificador, para que sejamos testemunhas da vossa misericórdia,            
principalmente em favor dos feridos da sociedade. Humildes, nós vos pedimos:  
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T.: Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
 
L.: Abençoai todas as iniciativas das Comunidades Eclesiais Missionárias que recordam que a             
vida de cada batizado é uma missão. Humildes, nós vos pedimos.  
 
T.: Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
 
(Preces espontâneas) 
 
D.: Rezemos a oração do mês missionário:  
T.:  Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 

fonte transbordante da missão, 
Ajuda-nos a compreender 
que a vida é missão, 
dom e compromisso. 
Que Maria, nossa intercessora 
na cidade, no campo, 
na Amazônia e em toda parte, 
ajude, cada um de nós, 
a ser testemunhas proféticas 
do Evangelho, 
numa Igreja sinodal 
e em estado permanente 
de missão. 
Eis-me aqui, Senhor, envia-me! 
Amém. 

 
D.: Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso... 

 

BÊNÇÃO FINAL 

  
D.: O Senhor nos abençoe e nos guarde! O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e nos seja                    
favorável! O Senhor dirija para nós o seu rosto e nos dê a paz! O Senhor confirme a obra de                    
nossas mãos, agora e para sempre. Amém!  
Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.  
T.: Amém. 

Canto: Missão de todos nós 
Disponível em: https://youtu.be/PUTikW62N-M 
 

O Deus que me criou me quis,  
me consagrou para anunciar o seu amor! (bis)  
Eu sou como a chuva em terra seca (bis)  
pra saciar, fazer brotar.  
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)  
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É missão de todos nós.  
Deus chama, eu quero ouvir a sua voz! (bis)  
O Deus que me criou me quis, me consagrou  
para anunciar o seu amor! (bis) 
 
Eu sou como a flor por sobre o muro. (bis)  
Eu tenho mel, sabor do céu.  
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)  
 
Eu sou como estrela em noite escura. (bis)  
Eu levo a luz, sigo a Jesus.  
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)  
 
Eu sou como abelha na colmeia. (bis)  
Eu vou voar, vou trabalhar.  
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis)  
 
Eu sou, sou profeta da verdade. (bis)  
Canto a justiça e a liberdade.  
Eu vivo pra amar e pra servir! (bis) 

 

 

ORAÇÃO À MESA 

 
D.: Abençoai-nos, Senhor, e a este alimento que por vossa bondade vamos tomar. Por Jesus               
Cristo nosso Senhor. 
T.: Amém. 
D.: Senhor, dai pão a quem tem fome. 
T.:  E fome de justiça a quem tem pão. 
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