
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
Dia mundial das Missões e da

Obra Pontifícia da Infância Missionária
22 de outubro de 2017 

Ano A - Cor Verde

“Dai pois a César o que é de César e a Deus o que é 
de Deus.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos hoje, o dia mundial das Missões e 
da Infância Missionária. Neste sentido, somos lembrados 
da última ordem dada por Jesus: “ide pelo mundo e ensi-
nem a todos a observar tudo o que vos ordenei”. Rezemos 
pelas missões e ofereçamos nossa ajuda financeira. Nas 
leituras desse domingo vemos que Deus escolheu Ciro, Rei 
dos Persas e Medos, um chefe político pagão, para trazer 
de volta para Jerusalém o seu povo, Israel, que estava no 
exílio, na Babilônia. Para isso, desarmou todos os inimi-
gos de Ciro e afirmou: “eu sou o Senhor, fora de mim não 
existe outro deus”. A Liturgia da Palavra de hoje nos ajuda 
a entender a história da humanidade sob a luz de Deus. É 
ele quem decide tudo. No Evangelho Jesus afirma qual é 
a função das instituições políticas. Ele reconhece que são 
instrumentos a serviço do Reino de Deus e ordena que 
seus seguidores obedeçam às justas leis civis sem abando-
nar as leis de Deus, que são as fundamentais. Que a nossa 
oferta para a campanha missionária promova a alegria do 
evangelho à nossa igreja que precisa estar em saída.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos servir 
de todo o coração. Por N. S. J. C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: O discípulo de Cristo e toda pessoa humana 
não pode fazer uma separação entre a dimensão religiosa 
de sua vida e a dimensão civil ou política. O Cristão não 
pode marginalizar-se do mundo e marinalizar o mundo 
do Reino de Deus, mas, como fermento, é chamado a 
transforá-lo. 

    08. PRIMEIRA LEITURA (Is 45, 1.4-6)

09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
1Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: “To-
mei-o pela mão para submeter os povos ao seu 
domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas 
as portas à sua marcha, e para não deixar tran-
car os portões. 4Por causa de meu servo Jacó, 
e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome; 
reservei-te, e não me reconheceste. 5Eu sou o 
Senhor, não existe outro: fora de mim não há 
deus. Armei-te guerreiro, sem me reconhece-
res, 6para que todos saibam, do oriente ao oci-
dente, que fora de mim outro não existe. Eu sou 
o Senhor, não há outro”. Palavra do Senhor.

22/outubro/preto/p1 22/outubro/verde/p1

Celebração Dominical -   Ano XLIV  -   Nº 2467

02. CANTO INICIAL
Ref.: Eis-me aqui, Senhor! Eis-me aqui, Senhor, pra 

fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer 
tua vontade, pra viver no teu amor, eis-me aqui, 
Senhor.

1. O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminho 
nunca visto me enviou. Sou chamado a ser fermento, 
sal e luz, e por isso respondi: aqui estou!

2. Ele pôs em minha boca uma canção, me ungiu como 
profeta e trovador da história e da vida do meu povo, 
e por isso respondi: aqui estou!

3. Ponho a minha confiança no Senhor, da esperança 
sou chamado a ser sinal. Seu ouvido se inclinou ao 
meu clamor, e por isso respondi: aqui estou!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

2. 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.

3. 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.

Amém! Amém!

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade 
de mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai 
poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande 
culpa.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.



10. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 95(96)
(Melodia: “Cantai um canto novo ou Beleza e esplendor”)

Ref.: Ó família das nações, dai ao Senhor 
poder e glória!

1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, 
cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira! 
Manifestai a sua glória entre as nações, e 
entre os povos do universo seus prodígios!

2. Pois Deus é grande e muito digno de lou-
vor, é mais terrível e maior que os outros 
deuses, porque um nada são os deuses 
dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus 
quem fez os céus.

3. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó 
nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-
-lhe a glória que é devida ao seu nome, 
oferecei um sacrifício em seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra 
inteira, estremecei diante dele! Publicai 
entre as nações: “Reina o Senhor!”, pois 
os povos ele julga com justiça.
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11. SEGUNDA LEITURA (1Ts 1,1-5b)

12. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS TESSALONICENSES
1Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos 
tessalonicenses, reunida em Deus Pai e 
no Senhor Jesus Cristo: a vós, graça e 
paz! 2Damos graças a Deus por todos vós, 
lembrando-vos sempre em nossas orações. 
3Diante de Deus, nosso Pai, recordamos 
sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço 
da vossa caridade e a firmeza da vossa 
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 
4Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois 
do número dos escolhidos. 5bPorque o nosso 
evangelho não chegou até vós somente por 
meio de palavras, mas também mediante a 
força que é o Espírito Santo; e isso, com toda a 
abundância. Palavra do Senhor.

13. EVANGELHO (Mt 22,15-21)

15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MATEUS
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.

16. HOMILIA

17. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

18. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, 

aleluia! Aleluia, aleluia! (bis) 
1. 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

19. CANTO DAS OFERENDAS - (94º enc)
1. O pão tão saboroso que trazemos ao 

altar Da massa retirada dos trigais
Ref.: Sementes que se unem se tornam 

alimento / Os frutos amassados bebi-
da e sustento / Assim as nossas vidas 
unidas no amor / Formamos a Igreja 
bendito é o Senhor.

2. O vinho delicioso que trazemos ao altar / 
Da uva cultivada em parreirais

3. Os frutos e as sementes que trazemos 
ao altar / Respostas ao chamado que 
Deus faz



20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Dai-nos, ó Deus, usar os vos-
sos dons servindo-vos com liberdade, 
para que, purificados pela vossa graça, 
sejamos renovados pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra. Por Cristo, 
nosso Senhor.

21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
     (MR p. 494)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, 
de dia e de noite, agradecendo com Cristo, 
vosso filho, nosso irmão.  É Ele o sacerdote 
verdadeiro que sempre se oferece por nós 
todos, mandando que se faça a mesma coi-
sa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando e agra-
decendo com alegria, juntando nossa voz à 
voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra 
cantar (dizer):
Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vos-
so Espírito Santo, a fim de que as nossas 
ofertas se mudem no Corpo X e no Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o 
pão em suas mãos, olhou para o céu e deu 
graças, partiu o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ 
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, 
no fim da ceia, tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o entregou 
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se re-
corda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua 
ressurreição e ascensão; nós queremos a 
vós oferecer este Pão que alimenta e que dá 
vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espíri-
to nos una num só corpo, pra sermos um só 
povo em seu amor.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha 
nas estradas do mundo rumo ao céu, cada 
dia renovando a esperança de chegar junto 
a vós, na vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Je-
sus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na Caridade, e 
a Celso Antônio que é Bispo desta Igreja 
muita luz pra guiar o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Je-
sus!

Presid.: Esperamos entrar na vida eterna 
com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.
Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: A todos que chamastes pra outra 
vida na vossa amizade, aos marcados com 
o sinal da fé, abrindo vossos braços, aco-
lhei-os. Que vivam para sempre bem felizes 
no reino que pra todos preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai força 
para construirmos juntos o vosso reino que 
também é nosso.

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do 
Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
Todos: Amém!
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RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

Ritos da Comunhão
22. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: 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, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade! Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Rm 4,20-25; Cânt.: Lc 1,69-70.71; Lc 12,13-21
3ª Vd -  Rm 5,12.15b.17; Sl 39(40); Lc 12,35-38
4ª Br - Rm 6,12·18; Sl 123(124); Lc 12,39-48
5ª Vd - Rm 6,19-23; Sl 1,1-23.4.6; Lc 12,49-53
6ª Vd - Rm 7, 18-25a; Sl 118(119); Lc 12,54-59
Sb Vm - Ef 2,19-22; Sl 18(19A); Lc 6, 12-19
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25. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da 
nossa participação na Eucaristia para que, 
auxiliados pelos bens terrenos, possamos co-
nhecer os valores eternos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

  26. CANTO FINAL
Ref.: Vai, vai, missionário do Senhor, vai tra-

balhar na messe com ardor! Cristo também 
chegou para anunciar, não tenhas medo de 
evangelizar!

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus 
à América Latina e aos sofridos povos seus, 
que passam fome, labutam, se condoem, mas 
acreditam na libertação.

2. Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo 
mui tranqüilos, ocultando a exploração; en-
quanto o irmão à sua porta vem bater, implo-
rando piedade, água e pão.

23. CANTO DE COMUNHÃO
 1.Eu sou o pão do amor vivo/ Que desceu do 

céu/ Não morrerá jamais quem Dele comer/ 
Pois terá a vida eterna

Ref.: Presença real, não é mais pão/É o corpo 
de Jesus que se entregou por nós na Cruz 
é presença real./ Presença real, não é mais 
vinho/ É o sangue do Senhor, é o manda-
mento do amor é presença real.

2.Meu corpo e também meu sangue é isto/ Que é 
dado por vós/ E será perdão para todo pecado/ 
Eis a nova aliança

3. E aquele que vem a mim livre/ Também vai ao 
Pai/ E viverá feliz no Espírito Santo/ No projeto 
de Deus

4. Viver no amor e na paz de Cristo/ É a nossa 
missão/ Não temerá jamais quem a vida doar/ 
Em favor dos irmãos
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24. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Todas as vezes que vós destes / O pão 

para matar a fome / Foi a mim que vós o 
destes, / Foi a mim que vós o destes.

Ref.: Benditos de meu Pai, / Vinde a mim 
para receber / A herança que vos prepa-
rei / Comei na mesma mesa, todos juntos 
/ O pão da vida que a todos preparei.

2. Todas as vezes que vós destes / Água 
para matar a sede / Foi a mim que vós a 
destes, / Foi a mim que vós a destes.

3. Todas as vezes que recebestes / O estran-
geiro em vossa casa / Foi a mim que rece-
bestes, / Foi a mim que recebestes.


