
RITOS INICIAIS

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Mês Missionário 
“Levanta-te e vai, tua fé te salvou!”

 

A. Celebrando nossa páscoa 
semanal, queremos responder à 
graça de Deu0s, que nos comunica 
a vida. Se com Jesus morremos, 
com ele ressuscitamos para uma 
nova realidade. Por isso, devemos 
nos comportar como discípulos 
autênticos, que sabem dar glória 
ao Mestre por tudo o que Ele é. Na 
alegria do encontro com o Deus da 
vida e com nossos irmãos, cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA
Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, / os louvores 
do teu nome cante o povo em seus versos!

1. Venham todos, com alegria, / aclamar nosso Senhor, 
/ caminhando ao seu encontro, / proclamando seu 
louvor. / Ele é o Rei dos reis. / E dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, / mar e terra ele formou. 
/ De joelhos adoremos / este Deus que nos criou, / pois 
nós somos seu rebanho / e ele é nosso Pastor.

3. Ninguém feche o coração, / escutemos sua voz. / 
Não sejamos tão ingratos, / tal e qual nossos avós; / 
mereçamos o que ele / tem guardado para nós.

4. Glória ao Pai, que nos acolhe, / e a seu Filho Salvador; 
/ igualmente, demos glória / ao Espírito de Amor. / Hoje 
e sempre, eternamente, / cantaremos seu louvor.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
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S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e 
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao 
arrependimento, para sermos menos indignos de nos 
aproximar da mesa do Senhor (pausa).

1. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, / tantas vezes 
pequei, não fui fiel: / pensamentos e palavras, atitudes, 
omissões… / Por minha culpa, tão grande culpa! 

Senhor, piedade! Cristo, piedade! Tem piedade, ó Senhor! (Bis) 
2. Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, / e a vós, meus irmãos, 

rogueis por mim / a Deus Pai, que nos perdoa e nos 
sustenta em sua mão. / Por seu amor, tão grande amor!

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

4. HINO DE LOUVOR 
Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória, glória 
a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós.
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, glória a Deus! / Adoramos, 

bendizemos, glória a Deus! / Damos glória ao vosso 
nome, glória a Deus! / Vossos dons agradecemos.

2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! / Unigênito 
do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus, cordeiro santo, 
glória a Deus! / Nossas culpas perdoai.

3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! / Como 
nosso intercessor, glória a Deus! / Atendei nossos 
pedidos, glória a Deus! / Atendei nosso clamor.

4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O altíssimo 
Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito Divino, glória 
a Deus! / De Deus Pai o resplendor.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sempre nos preceda e 
acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Ouçamos a Palavra que nos 
renova e abre nossos olhos para 
que vejamos somente o Senhor. 
Que reconheçamos todas as suas 
maravilhas e glorifiquemos o seu 
nome, anunciando a Palavra da 
vida, que não está algemada e 
que não nos algema.



6. PRIMEIRA LEITURA (2Rs 5,14-17)

Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, Naamã, o sírio, desceu e mergulhou 
sete vezes no Jordão, conforme o homem de Deus 
tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à 
de uma criancinha, e ele ficou purificado. Em seguida, 
voltou com toda a sua comitiva para junto do homem 
de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse: 
“Agora estou convencido de que não há outro Deus em 
toda a terra, senão o que há em Israel! Por favor, aceita 
um presente de mim, teu servo”. Eliseu respondeu: 
“Pela vida do Senhor, a quem sirvo, nada aceitarei”. E, 
por mais que Naamã insistisse, ficou firme na recusa. 
Naamã disse então: “Seja como queres. Mas permite que 
teu servo leve daqui a terra que dois jumentos podem 
carregar. Pois teu servo já não oferecerá holocausto ou 
sacrifício a outros deuses, mas somente ao Senhor”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 97 (98)
O Senhor fez conhecer a salvação
e às nações revelou sua justiça.

•	 Cantai	ao	Senhor	Deus	um	canto	novo,	/	porque	Ele	
fez prodígios! / Sua mão e o seu braço forte e santo / 
alcançaram-lhe a vitória.

•	 O	Senhor	fez	conhecer	a	salvação	/	e,	às	nações,	sua	
justiça; / recordou o seu amor sempre fiel / pela casa 
de Israel.

•	 Os	confins	do	universo	contemplaram	/	a	salvação	do	
nosso Deus. / Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, 
/ alegrai-vos e exultai!

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 2,8-13) 

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo: Lembra-te de Jesus Cristo, da descendência 
de Davi, ressuscitado dentre os mortos, segundo o meu 
evangelho. Por ele eu estou sofrendo até às algemas, 
como se eu fosse um malfeitor; mas a palavra de 
Deus não está algemada. Por isso suporto qualquer 
coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem 
a salvação, que está em Cristo Jesus, com a glória 
eterna. Merece fé esta palavra: se com ele morremos, 
com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com 
ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos 
negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois 
não pode negar-se a si mesmo.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
1. Vocês são uma raça escolhida, / real sacerdócio; vocês 

/ de Deus cantem as grandezas, / pois de trevas luz os 
fez!

 
10. EVANGELHO (Lc 17,11-19)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós. 
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.

Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava 
entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar 
num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. 
Pararam à distância e gritaram: “Jesus, Mestre, tem 
compaixão de nós!” Ao vê-los, disse: “Ide apresentar-vos 
aos sacerdotes”. Enquanto caminhavam, aconteceu que 
ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, 
voltou glorificando a Deus em alta voz; atirou-se aos pés de 
Jesus, com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um 
samaritano. Então Jesus lhe perguntou: “Não foram dez os 
curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem 
voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro?” 
E disse-lhe: “Levanta-te e vai! Tua fé te salvou”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador do 
céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de 
Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, 
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas 
as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa 
salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito 
Santo, no seio da virgem Maria, e se fez homem. Também 
por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; padeceu e 
foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as 
Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita 
do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os 
vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim. Creio no 
Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e 
do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: 
ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só batismo para 
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos 
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. O Senhor comunica a salvação a todos, sem exceção, 
seja quem for. E nós contemplamos a sua glória. Por isso, 
apresentemos ao Pai nossa oração.

L. Senhor, que sejamos purificados de tudo o que nos 
impede de sermos fiéis discípulos do vosso Filho. Nós 
vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, abri nossos olhos, para que saibamos reconhecer 
tudo o que fizestes por nós, pois, mesmo nos momentos 
de sofrimento, estais presente. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, enriquecei-nos com o dom do vosso Espírito, 
para que nos empenhemos em formar uma Igreja 
verdadeiramente missionária. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Senhor, que vejamos o exemplo de muitas pessoas 
de outras religiões, bem como de muitas que não têm 
religião, mas que se esforçam em favor da justiça e do 
bem comum. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
S. Senhor, que aos famintos saciais de bens celestes, 
lembrai-vos de vossa misericórdia e concedei à nossa 
pobreza tornar-se rica de vossos dons. P.C.N.S. 
T. Amém.



A. Com fé, apresentemos no altar do 
Senhor, com o pão e o vinho, nossa 
vida e nosso desejo de sermos fiéis 
à missão de batizados. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
De mãos estendidas, ofertamos / /o que de graça 
recebemos. (bis)
1. A natureza tão bela, / que é louvor, que é serviço, / o 

sol que ilumina as trevas, / transformando-a em luz. / O 
dia que nos traz o pão / e a noite que nos dá repouso, 
/ ofertemos ao Senhor / o louvor da criação.

2. Nossa vida toda inteira / ofertamos ao Senhor, / como 
prova de amizade, / como prova de amor. / Com o 
vinho e com o pão, / ofertemos ao Senhor / nossa vida 
toda inteira, / o louvor da criação.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja. 
S.  Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos 
vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória 
do céu. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio DTC, III “A salvação dos homens pelo homem”)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. 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 lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Nós reconhecemos 
ser digno da vossa imensa glória vir em socorro de todos 
os mortais com a vossa divindade e servir-vos de nossa 
condição mortal, para nos libertar da morte e abrir-nos o 
caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, 
os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam 
vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos 
seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O céu e a 
terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito 
o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus 
discípulos, dizendo:

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. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição!
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.
T. 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.
T. 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 Francisco, com o nosso bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo.
T. 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.
T. 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 São José, seu esposo, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. 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 a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO
S. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal 
de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos, 
juntos, como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso, que estais nos céus, / santificado seja o vosso 
nome; / venha a nós o vosso reino, / seja feita a vossa 
vontade, / assim na terra como no céu; / o pão nosso de 
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos as nossas ofensas, / 
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido; / e 
não nos deixeis cair em tentação, / mas livrai-nos do mal.
S. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, 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!
S. 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 desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus, 
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Sl 112(113); Lc 11,29-32.
3ª feira: Gl 5,1-6; Sl 118; Lc 11, 37-41.
4ª feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44(45); Ap 12,1.5.13a.15-16a; Jo 2,1-11.
5ª feira: Ef 1,1-10; Sl 97(98); Lc 11,47-54.
6ª feira: Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7.
Sábado: Ef 1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12.
29º DTC: Ex 17,8-13; Sl 120(121); 2Tm 3,14–4, 2; Lc 18,1-8.

S. Volte para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo.
T. Amém!

20. CANTO

1. O amor de Deus me escolheu, / olhou-me, disse o 
meu nome, / confiou em mim, me enviou / p’ra Boa 
Nova levar.

Vai aos pobres anunciar / a mensagem da esperança / 
e, aos que sofrem oprimidos, / que eu sou libertação!
2. O amor de Deus me escolheu / p’ra consolar os que 

choram, / trocar as vestes de tristeza / em lindas vestes 
de festa.

3. O amor de Deus me escolheu / p’ra dar aos cegos 
visão, / ao homem pobre e escravo / levar a luz que 
liberta.

4. O amor de Deus me escolheu. / Senhor, serei o teu 
servo. / Serás a minha alegria, / a herança que hei de 
ganhar.

AVISO
Aos coordenadores dos grupos

de canto e ministérios de música
Os áudios e as partituras dos cantos do ABC 
Litúrgico estão disponíveis no site da Diocese. 
O exemplar do Hinário e os CD’s, como sempre, 
continuam disponíveis na chancelaria da Cúria 
Diocesana.
Adote já este instrumento de unidade de nossa 
Diocese!
Para saber mais, entre em contato com o “Setor 
Música” da Pastoral Litúrgica Diocesana pelo 
e-mail: setormusica.diocesesa@gmail.com

S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o 
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha 
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

A. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que 
buscam o Senhor não falta nada.

17. CANTO DE COMUNHÃO
Um cálice foi levantado, um pão entre nós partilhado; 
/ o povo comeu e bebeu e anunciou: o amor venceu!
1. Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra, / te louvo porque 

aos pequenos revelas / segredos que aos sábios do mundo 
escondes, / e aos gritos dos teus pequeninos respondes.

2. Ó gente, deixai vir a mim as crianças, / pois delas do 
Reino será a herança. / Quem não como elas o Reino 
acolher, / jamais, do Reino jamais há de ser.

3. De vós quem ser o maior pretender, / vá logo o mais 
pequenino acolher; / pois só quem for dos demais 
servidor, / no Reino de Deus há de ser o maior.

4. Crianças, aos prados mais verdes correi! / Ovelhas, 
dos pastos da vida comei! / Jesus, Jesus Bom Pastor 
vos conhece, / e hoje seu Corpo e Sangue oferece.

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos 
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da 
vossa vida. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Naamã, o sírio, estrangeiro, foi 
curado e glorificou o Senhor; dos 
dez leprosos curados, somente um, 
estrangeiro, voltou para agradecer 
a Jesus. E nós, de que lado estamos? 
A salvação de Deus é para todos! 
Saibamos sempre dar graças 
ao Senhor. Preparemo-nos para 
receber a bênção:

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(Tempo comum, I – Missal, p. 525)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém!
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém!

Acesse o Site e o Facebook da sua Diocese de Santo André

www.diocesesa.org.br /DioceseDeSantoAndre

CONVITE

Missa pelo Dia dos Professores
15/10/2016 às 16h

Catedral Nossa Senhora do Carmo.
Vamos celebrar recordando a pedagogia de Jesus.

Esperamos vocês!


