
 

 
 

Diocese de Caxias do Sul 

Comissão Missionária Diocesana 

Celebração do Mês Missionário 
 

Tema: 

«A Igreja é missão: Sereis minhas testemunhas» 
 

AMBIENTAÇÃO: preparar velas nas cores dos continentes: verde, vermelha, branca, azul 
e amarela 

PROCISSÃO DE ENTRADA:  Cruz processional, Evangeliário (Lecionário), coroinhas, 
leitores, ministros da comunhão e padre 

CANTOS: são sugestões do livro: “Cantando a uma só voz!” 

 

ACOLHIDA DOS SÍMBOLOS 

 

Animador: Irmãos e Irmãs sejam bem vindos ! Abençoados e santificados por Deus, 
reunimos em comunidade para celebrar a nossa fé, neste dia santo dedicado ao Senhor! 
 Celebramos no mês de outubro, com toda a Igreja, o Mês Missionário,  com o 
tema: “ A IGREJA É MISSÃO: SEREIS MINHAS TESTEMUNHAS!.” Somos convidados a 
confirmar nossa identidade batismal como encontro pessoal com Jesus Cristo vivo: Ele 
nos envia para sermos suas testemunhas no mundo. A primeira forma de cooperação 
missionária é a oração. Por isso, queremos rezar pelas missões e por todos os discípulos 
missionários dos cinco continentes: 

(após a prece pelo continente, entrar com a vela na cor correspondente até o local 
preparado, enquanto canta-se o refrão) 

 

1- Iluminai Senhor, a África, representada pela cor verde, que nos faz pensar nas 
grandes florestas do continente africano, e que clama pela libertação das guerras, 
das epidemias, da falta de respeito dos direitos humanos e da multidão de 
refugiados.  
 
Refrão: Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra 
Necessitem de força de viver 
Onde falte a esperança 
Onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti 
 



2-  Iluminai, Senhor, a América, representada pela cor vermelha, que recorda a cor da 
pele dos primeiros habitantes e do sangue derramado por esses povos do 
continente americano, e que sofre pelas injustiças e desigualdades sociais com a 
exploração dos pobres e guerrilhas. 

 
Refrão: Leva-me... 
 

3- Iluminai Senhor, a Europa. o continente europeu, representado pela cor branca, 
terra da raça branca, e por causa da presença do Papa, mensageiro da paz, 
continente que carece de uma nova evangelização e de vocações  apostólicas.  
 
Refrão: Leva-me... 
 

4- Iluminai, Senhor, a Oceania, representado pela cor azul, que nos recorda o 
continente formado por muitas ilhas cercadas pelas águas azuis de seus mares. 
Fazei que surjam missionários que levem a Vossa Palavra com destemor e fé.  
 
Refrão: Leva-me ... 
 

5- Iluminai, Senhor, a Ásia, continente representado pela cor amarela, continente da 
raça amarela, berço de antigas civilizações, culturas e religiões. Concentra quase a 
metade da população do planeta e a menor porcentagem de cristãos. 
 
Refrão: Leva-me... 
 

RITOS INICIAIS 

 

ACOLHIDA: PROCISSÃO DE ENTRADA 
 
AGORA É TEMPO DE SER IGREJA, Nº 217 
NÓS SOMO TESTEMUNHAS  Nº 185 

ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS Nº 244 
 
(inicia-se a procissão de entrada) 
 
SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO 
(PRESIDENTE DA CELEBRAÇÃO FAZ A MOTIVAÇÃO SOBRE O MÊS MISSIONÁRIO) 
 
ATO PENITENCIAL  
Canto:  
KYRIE ELEISON Nº 51 
SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS, Nº 54 
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE NÓS Nº 59 
 
HINO DE GLÓRIA 
CANTO:  

GLÓRIA A DEUS LÁ NOS CÉUS Nº 80 

GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS, Nº 86 

GLÓRIA A DEUS NOS ALTOS CÉUS Nº 95 

 

ORAÇÃO DA COLETA 



LITURGIA DA PALAVRA 
 

(LEITURAS DO DIA) 
 
PRIMEIRA LEITURA:  
 
SALMO:  
 
SEGUNDA LEITURA:  

CANTO DE ACLAMAÇÃO:  

DEUS VEM FALAR AO CORAÇÃO Nº 279 

BUSCAI  PRIMEIRO O REINO DE DEUS, Nº 291 

IDE PELO MUNDO Nº 302 

 

EVANGELHO:   

HOMILIA 
 
CREIO  
 
PRECES DA COMUNIDADE-  
Presidente motiva e convida a rezar: SENHOR, ENVIAI-NOS EM MISSÃO! 

1- Senhor! Fortalecei na fé o Papa Francisco para que, com seu testemunho profético, 
nos incentive a ser uma Igreja em saída. Nós vos pedimos: 

2- Senhor! Iluminai a vida religiosa consagrada na vivência alegre e autêntica de sua 
vocação missionaria, sendo sal e fermento no meio do povo. Nós vos pedimos: 

3- Senhor! Suscitai no coração da juventude o desejo de uma vida plena de sentido no 
seguimento a Jesus Cristo e no serviço aos irmãos. Nós vos pedimos: 

4- Senhor! Sustentai na fé os missionários e missionárias além –fronteira, especialmente 
os que estão em locais de conflitos, guerras e catástrofes. Nós vos pedimos: 

5- Senhor! Despertai em nós cristãos, batizados e enviados, a sensibilidade e o 
compromisso para com as diferentes realidades em nossa comunidade. Nós vos pedimos: 

 
LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
CANTO 
UM NOVO DIA Nº 331 
NESTA MESA DA IRMANDADE, Nº 352 
SABES, SENHOR Nº 354 
 
SANTO Nº 108 – 121 - 149  
 
PAI NOSSO 
 



CORDEIRO DE DEUS 
 
COMUNHÃO 
CANTO: 
CRISTO, MISSIONÁRIO DO PAI Nº 399 
RECEBESTES DE GRAÇA Nº 440 
O POVO DE DEUS NO DESERTO ANDAVA, Nº 479 
 
 
ORAÇÃO APÓS COMUNHÃO  
 

 
 

RITOS FINAIS 
 

(Motivar para que todos rezem juntos e fazer menção da bem- aventurada  Pauline 
Maria Jarico) 
 

ORAÇÃO PELO MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO 
 

    
 

Pauline Maria Jaricot (Lyon, França, 1799-1862) foi 
 a fundadora da maior iniciativa de apoio às Missões  

de toda a história da Igreja Católica. 
 (Ver mais informações no livro base) 

 
 
 
 

 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este Ano Jubilar Missionário, a 
assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo Igreja 
sinodal em estado permanente de missão a exemplo da bem-aventurada Pauline Jaricot, 
sejamos vossas testemunhas, no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da 
própria vida, principalmente no ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, 
ainda alheios ao Evangelho. 
Maria, rainha das missões, rogai por nós! 
 
 
 
AVISOS 
(Recordar da Coleta Missionária e sua destinação a ser feita nas celebrações dos dias 22 
e 23 de outubro). 
 

 BÊNÇÃO FINAL 

CANTO FINAL:  
 
IDE PRA SEMEAR Nº 795 
IDE PREGAR A PAZ Nº 822 
IDE POR TODO UNIVERSO, Nº 823 


