
RITOS INICIAIS

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Mês Missionário 
“Até quando, Senhor?”

 

A. Irmãos e irmãs, sejam bem-
vindos a este encontro fraterno em 
torno do Senhor! A liturgia de hoje 
é um grande convite a renovarmos 
nossa fé no Deus que nos chama 
a estar em comunhão com Ele. 
Iniciando o Mês Missionário, 
queremos despertar e salientar em 
nós a urgência de anunciar Jesus 
e a proposta do Reino. Iniciemos 
nossa celebração, cantando:   

1. CANTO DE ENTRADA
Toda a terra de 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 graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e 
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e 
da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai. (pausa).

S. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, 
tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor que intercedeis por nós junto do Pai, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

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

4. HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens 
por Ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, 
nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai, Vós, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós, que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. Vós, que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós. Só vós sois o Santo; só vós, o 
Senhor; só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito 
Santo, na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus eterno e todo-poderoso, que 
nos concedeis, no vosso imenso amor de Pai, mais do 
que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa 
misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência 
e dando-nos mais do que ousamos pedir. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Acolhamos com atenção a 
Palavra de Deus, convite do 
Senhor a n’Ele confiarmos e 
agirmos sempre como servos e 
missionários do Reino.



6. PRIMEIRA LEITURA (Hab 1,2-3; 2,2-4)
Leitura da Profecia de Habacuc.
Senhor, até quando clamarei, sem me atenderes? Até 
quando devo gritar a ti: “Violência!”, sem me socorreres? 
Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês 
a maldade? Destruições e prepotências estão à minha 
frente; reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-
me o Senhor, dizendo: “Escreve esta visão, estende 
seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com 
facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas 
tende para um desfecho, e não falhará; se demorar, 
espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem 
não é correto, vai morrer, mas o justo viverá por sua fé”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 94 (95)
Não fecheis o coração; ouvi vosso Deus!

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 1,6-8.13-14) 
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo.
Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de 
Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. 
Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de 
fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes 
do testemunho de Nosso Senhor nem de mim, seu 
prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado 
pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras 
sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor 
em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito, com a ajuda 
do Espírito Santo, que habita em nós.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (Bis)

no mundo rebrilhem!

10. EVANGELHO (Lc 17,5-10)
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.
S. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: 
“Aumenta a nossa fé!” O Senhor respondeu: “Se vós 
tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, 
poderíeis dizer a esta amoreira: ‘Arranca-te daqui e planta-
te no mar’, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um 
empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, 
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por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: ‘Vem 
depressa para a mesa?’ Pelo contrário, não vai dizer ao 
empregado: ‘Prepare-me o jantar, cinge-te e serve-me, 
enquanto eu como e bebo; depois disso tu poderás comer 
e beber?’ Será que vai agradecer ao empregado, porque 
fez o que lhe havia mandado? Assim também vós: quando 
tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: ‘Somos 
servos inúteis; fizemos o que devíamos fazer’”.
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. Apresentemos, com fé e esperança, as nossas preces 
ao Senhor:
L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser lugar de vivência 
da fé e testemunha da vossa misericórdia, através de sua 
missão no mundo, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a prece do vosso povo!
L. Senhor, fortalecei os missionários e missionárias em 
sua vocação de levar vosso Reino, Palavra e presença a 
todos, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a prece do vosso povo!
L. Senhor, despertai em nossa sociedade a urgência da luta 
pela defesa da vida, especialmente dos nascituros, tantas 
vezes vitimados pela atual cultura da morte, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a prece do vosso povo!
L. Senhor, olhai com bondade para as vítimas da 
degradação sócioambiental, os que sofrem violências, 
abusos e exploração, e inspirai gestos de caridade e 
solidariedade, nós vos pedimos:
T. Atendei, Senhor, a prece do vosso povo!

(Preces da comunidade)
S. Acolhei, Senhor, as preces do vosso povo, que em Vós 
confia, e atendei-nos em vossa misericórdia de Pastor. 
P.C.N.S.
T. Amém.

A. Apresentemos, juntamente com 
o pão e o vinho, nossas ofertas 
e o desejo de sermos fieis ao 
Senhor, na missão a nós confiada 
de trabalharmos pelo Reino.



13. CANTO DAS OFERENDAS
De mãos estendidas, ofertamos o que de graça 
recebemos. (2x)
1. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o 

sol que ilumina as trevas, transformando-as 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, nós vos pedimos, o sacrifício que 
instituístes e, pelos mistérios que celebramos em vossa 
honra, completai a santificação dos que salvastes. 
P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C
(para diversas circunstâncias)
Jesus, caminho para o Pai.
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, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. 
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes 
o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa 
palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o 
caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis 
em uma só família os homens e as mulheres, criados para 
a glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua 
cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa 
razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos 
Anjos e dos Santos, 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, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, 
que amais os seres humanos e sempre os assistis no 
caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, 
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu 
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as 
Escrituras e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o 
vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e 
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o 
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!

S. Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia, 
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, tomando 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 
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. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos 
deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, 
enquanto esperamos a vossa vinda!
S. Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de Cristo, 
vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de 
cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à 
vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele 
venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. 
S. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela 
vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso 
amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, 
entre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, 
santificai-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos 
semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na 
unidade, em comunhão com o nosso papa Francisco e 
o nosso bispo Pedro, com todos os bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
T. O vosso Espírito nos una num só corpo!
S. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, 
saibam reconhecer os sinais dos tempos e se empenhem, 
de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos 
e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as 
dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar 
juntos no caminho do vosso reino.
T. Caminhamos no amor e na alegria!
S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram 
na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé 
só vós conhecestes; acolhei-os na luz da vossa face e 
concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação 
terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde 
viveremos para sempre convosco e, em comunhão com a 
bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos 
louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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
A. Aproximemo-nos, com fé, do banquete no qual o 
próprio Cristo se torna nosso alimento. 
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RITOS FINAIS

LEITURAS DA SEMANA

2ª feira: Gl 1, 6-12; Sl 110(111); Lc 10,25-37.
3ª feira: Gl 1, 13-24; Sl 138(139); Lc 10,38-42.
4ª feira: Gl 2, 1-2.7-14; Sl 116(117); Lc 11,1-4.
5ª feira: Gl 3, 1-5; Cânt.: Lc 1, 69-73.75; Lc 11,5-13.
6ª feira: At 1, 12-14; Cânt.: Lc, 1, 46-55; Lc 1, 26-38.
Sábado: Gl 3, 22-29; Sl 104(105); Lc 11, 27-28.
28º DTC: 2Rs 5,14-17; Sl 97(98); 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

20. CANTO
1. O amor de Deus me escolheu, olhou-me, disse o 

meu nome, confiou em mim, me enviou, pra 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 pra consolar os que 

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

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

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

CONVITE: 
Queridos diocesanos e diocesanas! Do dia 1º ao 
dia 8 de outubro celebramos a Semana da Vida! 
No dia 8, às 16h celebraremos o Dia do Nascituro. 
Participemos desse evento junto com a Comissão 
Diocesana em Defesa da Vida, comprometendo-
nos com o desejo de Deus para a humanidade!
Local: Paróquia Santa Maria Goretti
Rua Nova Iorque, 20 - Vila Metalúrgica - Santo André 

Tema: Cuidar da Casa Comum é nossa 
missão.
Lema: “Deus viu que tudo era muito 
bom...” (Gn 1, 31)

Outubro é o Mês das Missões, um período 
de intensificação das iniciativas de 
animação e cooperação missionária em 
todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, 
despertar vocações missionárias e realizar 
a Coleta no Dia Mundial das Missões, 
penúltimo domingo de outubro (este ano, 
dias 22 e 23), conforme instituído pelo 
papa Pio XI em 1926.
“Cuidar da Casa Comum é nossa missão”. 
Este é o tema escolhido para a Campanha 
Missionária em 2016. O lema é extraído 
da narrativa da criação no livro do 
Gênesis: “Deus viu que tudo era muito 
bom” (Gn 1, 31). O projeto do Criador é 
maravilhoso, mas encontra-se ameaçado! 
A preocupação pela ecologia parte de 
dois gritos: o grito dos pobres, que mais 
sofrem; e o grito da Terra, que geme 

pela exploração. A temática retoma a 
Campanha da Fraternidade Ecumênica 
deste ano e amplia a missão de cuidar 
da vida em todo o planeta. Em sua 
Encíclica “Laudato si”, o papa Francisco 
adverte que “a existência humana se 
baseia sobre três relações intimamente 
ligadas: as relações com Deus, com o 
próximo e com a terra” (LS 66). E lança 
uma pergunta: “Que tipo de mundo 
queremos deixar a quem nos suceder, 
às crianças que estão crescendo?” (LS 
160). Em nossa Casa Comum, tudo está 
interligado, unido por laços invisíveis, 
como uma única família universal. E nós 
recebemos de Deus a missão de cuidar 
dessas relações. Isso tem a ver com a 
missão da Igreja. Queremos fazer do 
cuidado do planeta a nossa missão até 
os confins do mundo. Diante da crise 
socioambiental, nem todos temos de ser 
especialistas e saber tudo, mas temos o 
dever de mudar nossos hábitos e apoiar 
ações práticas.

O Evangelho de hoje inicia com um 
pedido dos discípulos a Jesus: “Aumenta 
a nossa fé!” As pessoas que cultivam uma 
espiritualidade integral, testemunhando 
a fé na prática do amor, tornam-se 
verdadeiros discípulos de Cristo. Com 
fé renovemos nosso compromisso com 
a missão de cuidar da vida em todas as 
suas manifestações.

Oração do Mês Missionário 
Pai de misericórdia, que criaste o mundo 
e o confiaste aos seres humanos, guia-
nos com teu Espírito para que, como 
Igreja missionária de Jesus, cuidemos 
da Casa Comum com responsabilidade. 
Maria, Mãe Protetora, inspira-nos nesta 
missão. Amém.

Equipe POM – Pontifícias Obras 
Missionárias

Dia Mundial das Missões - Coleta 
Nacional - 22 e 23 de outubro 

Campanha Missionária 2016

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 seu Sangue oferece!

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Possamos, ó Deus onipotente, saciar-
nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, 
para que sejamos transformados naquele que agora 
recebemos. P.C.N.S.
T. Amém.

A. Ao encerrarmos este momento 
c o m  o  S e n h o r,  r e u n i d o s 
fraternalmente em torno do altar, 
agora é hora de partir em missão 
e levar aos outros a fé partilhada 
e  ce lebrada nes ta  l i tu r g ia . 
Testemunhemos com coragem!
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