CONGREGATIO DE CULTO DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 568/12/L
DECRETUM
Primae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II quinquagesimo anniversario
occurrente necnon occasione data vicesimi vertentis anni ab editione «Catechismi
Catholicae Ecclesiae» promulgata, Summus Pontifex BENEDICTUS PP. XVI Annum
fidei indicendum censuit statui, ita ut fidei iter denuo detegeretur atque ut in lucem
laetitia et renovatum studium Christum conveniendi liquidius usque profererentur.
Inter Annus fidei incoepta, feliciter locum suum habet promulgatio formularii
Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» ad instar illarum Missarum adhibendi,
quae pro variis necessitatibus seu ad diversa in editione typica tertia Missalis Romani
sunt inveniendae.
Quamobrem, proponente Reverendissimo ac Excellentissimo Domino
Salvatore Fisichella, Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione promovenda
Praeside, litteris die 19 septembris 2012 datis, vigore facultatum huic Congregationis
a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI tributarum, textum formularii Missae
peculiaris «Pro nova evangelizatione» linguis hispanica, anglica, gallica, lusitana,
germanica, polona, hungarica et croata exaratum prout in adiecto exstat exemplari,
probamus.
Statuimus insuper ut perdurante Anno Fidei sancta Missa ad hoc celebrari
possit singulis per annum diebus, adhibita supradicta Missa peculiari «Pro nova
evangelizatione», dummodo non occurrat dies liturgicus in nn. 1-9 tabulae
praecedentiae inscriptus (cfr. «Normae universales de Anno liturgico et de
Calendario», n. 59).
In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa.
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem
transmittantur.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die
24 mensis septembris 2012.

( Antonius Card. Cañizares Llovera )
Praefectus

( P. Antonius Ward )
Subsecretarius

MISSA PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO

1

MISSA
PARA A NOVA EVANGELIZAÇÃO
cf. Sl 104(105),3-4.5

ANTÍFONA DE ENTRADA

Gloriai-vos no seu nome santo,
exulte o coração dos que procuram o Senhor.
Buscai o Senhor e o seu poder,
recordai as maravilhas que ele fez.

ORAÇÃO DO DIA

Ó Deus, que pela força do Espírito Santo
enviastes o vosso Verbo
para que, com júbilo, evangelizasse os pobres,
concedei-nos que, fixando o seu rosto,
vivamos sempre em sincera caridade,
anunciando e testemunhando o seu evangelho por todo o mundo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo.
LITURGIA DA PALAVRA *

PRIMEIRA LEITURA

Eclo 34,9-17

Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem.
Leitura do Livro do Eclesiástico
9

10

11

O homem que muito viajou conhece muitas coisas,
e quem tem muita experiência fala com discernimento.
Quem não foi provado conhece pouco,
mas quem muito viaja aumenta sua habilidade.
Vi muitas coisas em minhas viagens,
e o meu conhecimento ultrapassa as minhas palavras.

* Os textos das leituras são tomadas da lecionários usados nas dioceses do Brasil
(Lecionário dominical, Paulus 1994 e Lecionário semanal, Paulinas-Edições Loyola,
São Paulo 1995) a partir das referências bíblicas indicadas pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Algumas leituras (Eclo 34,9-17 e Ef 4,23-32)
são tomadas da Bíblia Sagrada. Tradução da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil,
3.ª edição, CNBB, São Paulo 2006.
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Muitas vezes estive em perigo de morte,
mas fui salvo graças à minha experiência.
O espírito daqueles que temem ao Senhor viverá,
porque a esperança deles está em alguém que pode salvá-los.
Quem teme ao Senhor não tem medo de nada e não se assusta,
porque o Senhor é a sua esperança.
Feliz aquele que teme ao Senhor.
Em quem se apóia? Quem é que o sustenta?
O Senhor cuida daqueles que o amam.
Ele é escudo poderoso e sustentáculo forte,
abrigo contra o vento sufocante e abrigo contra o ardor do meio-dia,
proteção contra os obstáculos e socorro contra as quedas.
O Senhor eleva a alma e ilumina os olhos,
concedendo saúde, vida e bênção.
Palavra do Senhor.
Eclo 42,17-24 (gr. 15-23)

Ou:

A obra do Senhor está cheia da sua glória.
Leitura do Livro do Eclesiástico
17

18

19

20

21

21

22

23

Os santos do Senhor não são capazes
de descrever todas as suas maravilhas.
O Senhor todo-poderoso as confirmou,
para que tudo continuasse firme para sua glória.
Ele sonda o abismo e o coração,
e penetra em todas as suas astúcias.
Pois o Altíssimo possui toda a ciência
e fixa o olhar nos sinais dos tempos;
Ele manifesta o passado e o futuro
e revela as coisas ocultas.
Nenhum pensamento lhe escapa
e nenhuma palavra lhe fica escondida.
Pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria,
pois só ele existe antes dos séculos e para sempre.
Nada lhe foi acrescentado, nada tirado,
e ele não precisa de conselheiro algum.
Como são desejáveis todas as suas obras
brilhando como centelha que se pode contemplar!
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Tudo isso vive e permanece sempre,
e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece.
Palavra do Senhor.

No Tempo Pascal:

At 10,34a.36-43

Nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez.
Leitura dos Atos dos Apóstolos
34a
36

37

38

39

40

41

42

43

Naqueles dias:
Pedro tomou a palavra e disse:
“Deus enviou sua palavra aos israelitas
e lhes anunciou a Boa-nova da paz,
por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos.
Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia,
a começar pela Galiléia,
depois do batismo pregado por João:
como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus
com o Espírito Santo e com poder.
Ele andou por toda a parte, fazendo o bem
e curando a todos os que estavam dominados
pelo demônio; porque Deus estava com ele.
E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez
na terra dos judeus e em Jerusalém.
Eles o mataram, pregando-o numa cruz.
Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia,
concedendo-lhe manifestar-se
não a todo o povo,
mas às testemunhas que Deus havia escolhido:
a nós, que comemos e bebemos com Jesus,
depois que ressuscitou dos mortos.
E Jesus nos mandou pregar ao povo
e testemunhar que Deus o constituiu
Juiz dos vivos e dos mortos.
Todos os profetas dão testemunho dele:
‘Todo aquele que crê em Jesus
recebe, em seu nome, o perdão dos pecados’”.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL

C.
26

27a

28

30
31

32

Sl 21(22),26-27ab.28ab.30c-32 (C. 23a)

Anunciarei o vosso nome a meus irmãos.
Sois meu louvor em meio à grande assembléia; *
cumpro meus votos ante aqueles que vos temem!
Vossos pobres vão comer e saciar-se, *
e os que procuram o Senhor o louvarão. C.
Lembrem-se disso os confins de toda a terra, *
para que voltem ao Senhor e se convertam.
Para ele há de viver a minha alma, *
toda a minha descendência há de servi-lo. C.
Às futuras gerações anunciará *
o poder e a justiça do Senhor;
ao povo novo que há de vir, ela dirá: *
“Eis a obra que o Senhor realizou!” C.

SEGUNDA LEITURA

Ef 4,23-32

Renovai-vos pela transformação espiritual da inteligência.
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios
23
24

25

26

27
28

29

30

Irmãos:
Renovai-vos pela transformação espiritual da inteligência,
e revesti-vos do homem novo,
criado segundo Deus na justiça
e na santidade que vem da verdade.
Por isso, abandonem a mentira:
cada um diga a verdade ao seu próximo,
pois somos membros uns dos outros.
Vocês estão com raiva? Não pequem;
o sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês.
Não dêem ocasião ao diabo.
Quem roubava, não roube mais;
ao contrário, ocupe-se trabalhando
com as próprias mãos em algo útil,
e tenha assim o que repartir com os pobres.
Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês;
ao contrário, se for necessário, digam boa palavra,
que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem.
Não entristeçam o Espírito Santo,
com que Deus marcou vocês para o dia da libertação.
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Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva,
gritaria, insulto, e todo tipo de maldade.
Sejam bons e compreensivos uns com os outros,
perdoando-se mutuamente,
assim como Deus perdoou a vocês em Cristo.
Palavra do Senhor.
Cl 3,12-17

Ou:

Revesti-vos de amor, pois é o vínculo da perfeição.
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses
12

13

14

15

16

17

Irmãos:
vós sois amados por Deus,
sois os seus santos eleitos.
Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia,
bondade, humildade, mansidão e paciência,
suportando-vos uns aos outros
e perdoando-vos mutuamente,
se um tiver queixa contra o outro.
Como o Senhor vos perdoou,
assim perdoai vós também.
Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros,
pois o amor é o vínculo da perfeição.
Que a paz de Cristo reine em vossos corações,
à qual fostes chamados
como membros de um só corpo.
E sede agradecidos.
Que a palavra de Cristo,
com toda a sua riqueza,
habite em vós.
Ensinai e admoestai-vos uns aos outros
com toda a sabedoria.
Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus
salmos, hinos e cânticos espirituais,
em ação de graças.
Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras,
seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo.
Por meio dele dai graças a Deus, o Pai.
Palavra do Senhor.
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No Tempo Pascal:

Hb 10,19-25

Jesus Cristo nos abriu um caminho novo e vivo.
Leitura da Cartas aos Hebreus
19

20

21

22

23

24

25

Sendo assim, irmãos, temos plena liberdade
para entrar no Santuário, pelo sangue de Jesus.
Ele nos abriu um caminho novo e vivo,
através da cortina,
quer dizer, através da sua humanidade.
Temos um grande sacerdote
constituído sobre a casa de Deus.
Aproximemo-nos, portanto,
de coração sincero e cheio de fé,
com coração purificado de toda má consciência
e o corpo lavado com água pura.
Sem desânimo, continuemos a afirmar a nossa esperança,
porque é fiel quem fez a promessa.
Sejamos atentos uns aos outros,
para nos incentivar à caridade e às boas obras.
Não abandonemos as nossas assembléias,
como alguns costumam fazer.
Antes, procuremos animar-nos mutuamente,
e tanto mais quanto vedes o dia aproximar-se.
Palavra do Senhor.

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

C. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
D. Cada dia, no Templo e pelas casas,
os apóstolos não cessavam de ensinar e anunciar
o evangelho de Jesus Cristo. C.

cf. At 5,42
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Lc 4,14-22a

EVANGELHO

O Espírito do Senhor está sobre mim.
c Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas
14

15
16

17

18

19
20

21

22a

Naquele tempo,
Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito,
e sua fama espalhou-se por toda a redondeza.
Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam.
E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado.
Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado,
e levantou-se para fazer a leitura.
Deram-lhe o livro do profeta Isaías.
Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito:
“O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou com a unção
para anunciar a Boa nova aos pobres;
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos
e aos cegos a recuperação da vista;
para libertar os oprimidos
e para proclamar um ano da graça do Senhor”.
Depois fechou o livro,
entregou-o ao ajudante, e sentou-se.
Todos os que estavam na sinagoga
tinham os olhos fixos nele.
Então começou a dizer-lhes:
“Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura
que acabastes de ouvir”.
Todos davam testemunho a seu respeito,
admirados com as palavras cheias de encanto
que saíam da sua boca.
Palavra da Salvação.

***
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ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Santificai, Senhor, estes dons da vossa bondade,
e acolhei benignamente a nossa humilde oferta
para que sejamos para vós um sacrifício vivo, santo e agradável,
e possamos servir-vos não segundo o homem velho
mas segunda a vida nova do vosso Espírito.
Por Cristo, nosso Senhor.
ANTÍFONA DA COMUNHÃO

cf. Lc 4,18-19

O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para evangelizar,
para anunciar o ano da graça do Senhor
e o dia da Redenção.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Saciados pelo alimento espiritual
do Corpo e do precioso Sangue do vosso Filho,
concedei-nos, Senhor, um coração e um espírito novos
para que fielmente caminhemos na vida nova.
Por Cristo, nosso Senhor.

