Missa para o mês Missionário Extrordinário
“A Igreja de Cristo em missão do mundo”
RITOS INICIAIS
CANTO PARA PROCISSÃO DE ENTRADA: [Durante
o canto de entrada a comunidade visitante leva em procissão: a Cruz
Missionária, a Imagem de Santa Terezinha, o Círio Pascal (ou uma vela
grande) e o o Evangeliário (ou Lecionário ou a Bíblia)].

Agora é tempo de ser Igreja, / Caminhar juntos,
participar. (2x)

Cristo em missão nomundo”. Com isso se quer despertar
a consciência da missão além-fronteira de toda a Igreja e
retomar com novo impulso a transformação missionária
da vida e da pastoral. Trata-se de “por a missão de Jesus
no coração da Igreja, transformando-a em critério para
medir a eficácia de suas estruturas, os resultados de seu
trabalho, a fecundidade de seus ministros e a alegria que
eles são capazes de suscitar”.

1. Somos povo escolhido / E na fronte assinalados/
Com o nome do Senhor / Que caminha ao nosso lado.
2. Somos povo em missão. / Já é tempo de partir. / É o
Senhor que nos envia, / em seu nome a servir.

ATO PENITENCIAL:
S: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para
celebrarmos dignamente os santos mistérios. (Pausa).
Confessemos os nossos pecados:
AS: Confesso a Deus todo-poderoso ...

3. Somos povo esperança. / Vamos juntos planejar:/
Se Igreja a serviço / e a fé testemunhar.

GLÓRIA(se for Domingo ou Solenidade)

4. Somos povo a caminho / Construindo em mutirão /
Nova terra, novo reino / de fraterna comunhão.
Ou
1280 (6/8 C)
1. Ide por todo o universo meu Reino anunciar. *
Dizei a todos os povos que eu vim pra salvar! *
Quero que todos conheçam a luz da verdade, * possam trilhar os caminhos da felicidade.
Ide anunciar minha paz, * ide sem olhar para
trás! * Estarei convosco e serei vossa luz na missão.
2. Vós sois os meus mensageiros e meus missionários,
* ide salvar o meu povo de tantos calvários. * Minha verdade liberta e a vida promove, * meu Evangelho ilumina e as trevas remove.
3. Eu anunciei o meu Reino na cruz e no templo, * dei
minha vida por todos, deixei meu exemplo. * Quem
por amor der a vida, será meu amigo * e na riqueza
do Pai terá parte comigo!
(Se for oportuno antes do sinal da cruz e saudação motivar o mútuo acolhimento
traçando o sinal da cruz na fronte dos que estiverem proximos, lembrando que foi com
este sinal que fomos acolhidos na Igreja no dia do nosso batismo.)

S: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
AS: Amém.
S: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo.
Comentarista: Para reavivar a consciencia batismal do
povo de Deus em relação à missão da Igreja, o Papa
Francisco escolheu para o Mês Missionário
Extraórdinário o tema “Batizados e Enviados: a Igreja de

ORAÇÃO DO DIA:
S:Oremos. (Pausa). Ó Deus, quisestes que a vossa
Igreja fosse o sacramento da salvação para todas as
nações, a fim de que a obra do Salvador continuasse
até o fim dos tempos. Despertai nos corações dos
vossos fiéis a consciência de que são chamados a
trabalhar pela salvação da humanidade até que de
todos os povos surja e cresça para vós uma só família
e um só povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Comentarista: O Envio dos discípulos para todos os
povos sintetiza a missão além-fronteiras da Igreja, de “ir”
a todas as nações para que elas conheçam o projeto de
Deus e se tormem também seguidoras desse projeto,
“discipulos missionários”.
PRIMEIRA LEITURA (1Cor, 916-19.22-23)
L: Leitura da Primeira carta São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Anunciar o Evangelho não é para mim um título
de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de
mim se não anunciar o Evangelho! Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito a recompensa. Mas, como não
o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste, então, a minha
recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho,
sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os
fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me
tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo o custo. E
tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens.
Palavra do Senhor.
AS: Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL (97,1.2-3ab.3cd-4.5-6)
R. Todos os confins da terra
Viram a salvação do nosso Deus.
Cantai ao Senhor um cântico novo
Pelas maravilhas que Ele operou.
A sua mão e o seu santo braço
Lhe deram a vitória.

2. Cremos ser missionários e missionárias por vocação,
servos e servas de Jesus Cristo, escolhidos e escolhidas para anunciar o Evangelho de Deus (cf. Rm 1,1).
3. Cremos que a Missão não vem de nós, ela é a resposta
ao Plano do Pai, que, em seu imenso amor, quer a salvação da humanidade e, por isso lhe "deu seu Filho
único, para que todo o que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna" (Jo 3,16).

O Senhor deu a conhecer a salvação,
Revelou aos olhos das nações a sua justiça.
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade
Em favor da casa de Israel.

4. Cremos que Cristo Jesus nos considerou dignos de
confiança, tornando-nos aptos para o seu serviço (cf.
1Tm 1,12) missionário e profético em nossas comunidades, que querem ver e encontrar Jesus (cf. Jo 12,21),
"o caminho, a verdade e a vida" (Jo 14,6).

Os confins da terra puderam ver
A salvação do nosso Deus.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
Exultai de alegria e cantai.

5. Cremos que, como batizados e batizadas, devemos
levar "uma vida digna da vocação" que recebemos (Ef
4,1), levando aos irmãos e irmãs o anúncio do Ressuscitado: "Nós vimos o Senhor" (Jo 20,25).

Cantai ao Senhor ao som da cítara,
Ao som da cítara e da lira;
Ao som da tuba e da trombeta,
Aclamai o Senhor, nosso.

6. Cremos que é tarefa da Igreja continuar a missão
iniciada por Jesus. Foi d’Ele que, no Dia da Ascensão,
recebeu o mandato: "Ide, pois, fazer discípulos entre
todas as nações" (Mt 28,19).

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

7. Cremos que o Espírito Santo acompanha a Igreja em
sua atividade missionária, pois o Cristo prometeu estar
conosco "todos os dias, até o fim dos tempos" (Mt
28,20).

R.Aleluia, Aleluia, Aleluia!
Ide por todo o mundo, diz o Senhor,
e anunciai o Evangelho a todas as criaturas.
EVANGELHO (Mt 28,16-20)
S: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós.
S: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo ✠
segundo Mateus.
AS: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Os Onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando
viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda
a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto,
ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os
em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei! Eis que
estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo”.
Palavra da Salvação.
AS: Glória a vós, Senhor.

8. Cremos na Igreja missionária, geradora de esperança,
que caminha ao lado dos pobres e excluídos (cf. Lc
4,18-20) e que anda nas estradas do mundo sem ser
do mundo (cf. Jo 17,16).
AS: Cremos que Maria, Estrela da Evangelização, faz
caminho com todos os missionários e missionárias,
ensinando-lhes a aceitar com alegria o pedido feito
nas Bodas de Caná: "Fazei tudo o que ele vos disser"
(Jo 2,5). Amém.
ORAÇÃO UNIVERSAL
S: Firmes na fé e convictos na esperança, elevemos a
Deus nossos pedidos e peçamos por sua justiça. E
digamos: Senhor, escutai a nossa prece!
L: Deus Pai, que nos exortais à constância na fé e na
oração, livrai toda a Igreja e seus pastores das
tentações do egoísmo e da comercialização da fé, vos
pedimos:

HOMILIA
AS: Senhor, escutai a nossa prece!
CREDO MISSIONÁRIO (OPCIONAL)
S: Reafirmando nosso compromisso missionário de
batizados e enviados, vamos rezar o credo
missionário. (Todos juntos ou em dois dois coros)
1. Cremos que Deus nos escolheu desde o seio materno, chamou-nos por sua graça e resolveu revelar a
nós o seu Filho, para que O anunciássemos (cf. Gl
1,15-16) até os confins da terra (cf. At 1,8).

L: Deus Pai, que semeastes em nossos corações o dom
da fé, ajudai nossas comunidades de fé a renovar suas
estruturas e suas ações pastorais em vista do anúncio
do Evangelho, vos pedimos:
L: Deus Pai, que enviastes ao mundo vosso Filho, a
Palavra viva, fazei que todos os batizados e batizadas
encarnem no mundo o Evangelho e anunciem Jesus
Cristo, vosso Filho, vos pedimos:

L: Deus Pai, que pedistes que proclamássemos com
insistência a Palavra de vosso Filho, tornai-nos fi éis
na oração e constantes na práti ca do amor fraterno
para com todas as pessoas, vos pedimos:
L: Deus Pai, que derramastes o vosso Espírito em
nossos corações, conduzinos pelo mundo como
alegres missionários de Jesus Cristo e promotores da
vida e da paz, vos pedimos:
S: Deus Pai, que nos chamastes e enviastes como
discípulos e missionários de vosso Filho Jesus Cristo,
escutai nossas preces e ajudai-nos a transfigurar o
mundo, pela ação de vosso Espírito e através de
gestos e palavras, segundo a vossa Palavra. Por
Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
Comentarista: Apresentemos ao Senhor Deus as
nossas oferendas de vinho e pão, e também com
generosidade vamos fazer a coleta de hoje para as
missões da Igreja e para as missões franciscanas na
Angola. Cantemos.
CANTO DE OFERTÓRIO: 283 (6/8 D)
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão; * hoje são teu
corpo, ceia e comunhão. * Muitos grãos de trigo se
tornaram pão.
Toma, Senhor, nossa vida em ação * para mudá-la
em fruto e missão. * Toma, Senhor, nossa vida em
ação * para mudá-la em missão!

PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus!
AS: É nosso dever e nossa Salvação!
S: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor,
Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por vosso Filho,
Senhor nosso. Vós constituístes a vossa Igreja sobre o
alicerce dos apóstolos, para que ela fosse, no mundo, um
sinal vivo de vossa santidade e anunciasse a todo o mundo o evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do
céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as
criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando
(dizendo) a uma só voz...
AS: Santo, santo, santo...
S: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre
elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso.
AS: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
PR: Estando para ser entregue e abraçando livremente a
paixão, 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, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em
suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:

2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho; * hoje são
teu sangue, força no caminho. * Muitos cachos de uva
se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação, * hoje oferecidas
em consagração. * Muitas são as vidas feitas vocação.

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.

S: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de
toda a santa Igreja.

S: Eis o mistério da fé!
AS: Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
S: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição
do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida
e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos
tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos
servir.
AS: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e
Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
AS: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente
pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, com o
papa N., com o nosso bispo N. e todos os ministros do
vosso povo.
AS: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que
morreram na esperança da ressurreição e de todos os que
partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS:
S: Ó Deus, fazei que suba à vossa presença e seja
aceita a ofrenda da Igreja suplicante, qua a gloriosa
paixão do vosso filho tornou agradável para a salvação
do mundo inteiro. Por Cristo nosso Senhor.
AS: Amém.
PREFÁCIO DOS APOSTOLOS II Mr pg. 450
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II pg 478
PR. O Senhor esteja convosco!
AS: Ele está no meio de nós!
PR: Corações ao alto!
AS: O nosso coração está em Deus!

AS: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e
dai-nos participar da vida eterna, com a virgem Maria,
Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
AS: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai
todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda glória, agora e para sempre.
AS: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
PAI NOSSO...
ORAÇÃO DA PAZ...
CORDEIRO...
CANTO DE COMUNHÃO:1295 (6/8 D - comunhão)
1. Vejam, eu andei pelas vilas, * apontei as saídas *
como o Pai me pediu. * Portas, eu cheguei para
abri-las. * Eu curei as feridas * como nunca se viu.
Por onde formos também nós, que brilhe a tua
luz! * Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida.
* Nosso caminho então conduz. Queremos ser
assim! * Que o pão da vida nos revigore no nosso
sim!
2. Vejam, fiz de novo a leitura * das raízes da vida, *
que meu Pai vê melhor. * Luzes, acendi com brandura. * Para a ovelha perdida * não medi meu suor.
3. Vejam, procurei bem aqueles * que ninguém procurava * e falei de meu Pai. * Pobres, a esperança, que
é deles; * eu não quis ver escrava * de um poder
que retrai.
4. Vejam, semeei consciência * nos caminhos do
povo, * pois o Pai quer assim. * Tramas enfrentei,
prepotência * dos que temem o novo * qual perigo
sem fim.
5. Vejam, eu quebrei as algemas, * levantei os caídos;
* do meu Pai fui as mãos! * Laços, recusei os esquemas. * Eu não quero oprimidos, * mas um povo
de irmãos.
6. Vejam, procurei ser bem claro: * o meu Reino é
diverso, * não precisa de rei! * Tronos, outro jeito
mais raro * de juntar o disperso, * o meu Pai tem
por lei.
7. Vejam, do meu Pai a vontade * eu cumpri passo a
passo. * Foi pra isso que eu vim. * Dores, enfrentei
a maldade, * mesmo frente ao fracasso * eu mantive
o meu sim.
8. Vejam, fui além das fronteiras, * espalhei Boa
Nova: * todos filhos de Deus! * Vida, não se deixe
nas beiras * quem quiser maior prova: * venha ser
um dos meus!
S: Oremos. (Pausa). Ó Deus, santificais-nos pela
comunhão na vossa mesa e fazei que as nações
recebam com alegria, pelo sacramento da vossa

Igreja, a salvação realizada na cruz. Por Cristo, nosso
Senhor.Amém.

RITOS FINAIS
AVISOS:(Motivar a comunidade para levar a Cruz Missionária
e a Imagem de santa Terezinha à comunidade seguinte).

MOMENTO DEVOCIONAL:
Santa Teresinha, sois exemplo de
simplicidade e de humildade e
sempre vos colocastes nas mãos do
Pai.
Intercedei junto a Deus para que os
homens compreendam o vosso
caminho, que leva ao Céu, para que
vencendo o egoísmo e o orgulho, possam construir um
mundo melhor e conquistem os povos para o Reino de
Cristo pelo amor, justiça e paz.
Fazei com que os homens compreendam a mensagem do
Evangelho e sejam atraídos a viverem o ideal cristão do
amor pelo espírito de desapego e doação.
Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões
e da nossa Diocese, rogai por nós e protegei os missionários. Amém.
BENÇAO E ENVIO......
CANTO FINAL:1285 (4/4 C)
1. O Senhor me chamou a trabalhar, * a messe é grande a ceifar. * A ceifar o Senhor me chamou: * Senhor, aqui estou.
Vai trabalhar pelo mundo afora, * eu estarei até o
fim contigo. * Está na hora, o Senhor me chamou. *
Senhor, aqui estou.
2. Teu irmão à tua porta vem bater * não vais fechar
teu coração. * Teu irmão, ao teu lado vês sofrer: *
vai logo socorrer.
3. Dom de amor é a vida entregar, * falou Jesus e assim o fez. * Dom de amor é a vida entregar: * chegou a minha vez.
4. Todo o bem que na terra alguém fizer * Jesus no
céu vai premiar. * Cem por um já na terra ele vai
dar; * no céu vai premiar.
OU
CANTO FINAL:1195 (2/4 C )
1. Maria, pura e santa * aos olhos do Senhor, * por
Deus foste escolhida pra seres mãe da vida, mãe do
Salvador.
/: Ao sermos chamados como tu, * seguimos a luz dos passos teus * e estamos aqui
dizendo sim ao nosso Deus. :/
2. Tu foste peregrina * da nossa redenção. * Por onde
tu andavas, a luz de Deus levavas no teu coração.
3. A nossa vida humana * a Deus conduzirás. * Tu és
a esperança, a mão que nos alcança todo o bem da
paz.

