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29o Domingo do
Tempo Comum

Ano Missionário – A vida é missão –

“Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

Dia Mundial das Missões e da
Obra Pontifícia da Infância Missionária

A fé no Deus Uno e Trino, que professamos, nos impele a estarmos todos os domingos

celebrando em comunidade o mistério pascal de Cristo. Neste mistério somos paulatinamente
instruídos e alimentados pelo próprio Senhor que nos mostra, com seus ensinamentos, o
que faz parte ou não da vida divina. Atentos ao Senhor que está no meio de nós, celebremos!

2. Saudação

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

P. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
(De pé)

REFRÃO: Desde a eternidade o amor
fecundo de meu Pai / belo paraíso para
todos quis criar. / Vinde meus irmãos,
dou-vos minha paz! / O Reino de Deus
vamos semear!
1. Tudo preparado, faltava o melhor: /
“Homens e mulheres aqui vivereis. / Tudo
é vosso, vinde ver!” / Meu Pai só quer que
a vida preserveis.
2. Mas a liberdade não pode faltar, /
quando o compromisso é viver pleno amor.
/ Mesmo quando o mal se impõe, / meu
Pai sustenta a vida com vigor.
3. Deus ouviu no céu, do seu povo, o clamor. / Hoje estou convosco preciso cumprir / a vontade do meu Pai: / não vim
pra ser servido, mas servir.
4. Vim servir à vida presente de Deus: /
paz e liberdade e justiça e perdão, / Novo
Reino entre as nações, / fazer dos povos
todos, mundo irmão!

T. Amém.
P. A graça e a paz de Deus, nosso Pai,
e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco.

T. E dai-nos a vossa salvação.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.

T. Senhor, tende piedade de nós.

Antífona da Entrada

T. Cristo, tende piedade de nós.

(Sl 16,6.8)

Clamo por vós, meu Deus, porque me
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos
olhos, à sombra das vossas asas abrigai-me.

P. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,

T. e paz na terra aos homens por Ele
amados. / Senhor Deus, rei dos céus,
P. No início desta celebração eucarística,
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos
peçamos a conversão do coração, fonte
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós
de reconciliação e comunhão com Deus
vos adoramos, / nós vos glorificamos, /
e com os irmãos e irmãs.		
nós vos damos graças por vossa imen(Pausa)
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro
P. Tende compaixão de nós, Senhor.
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que
T. Porque somos pecadores.
tirais o pecado do mundo, / tende pie-

3. Ato Penitencial

Entrada: J. Thomaz Filho e Fr. Fabreti; Ofertas: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Comunhão: Pe. André Rodrigues; Pós-Comunhão: Irmã Míria T. Kolling.

dade 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
P. OREMOS: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre
ao vosso dispor, e vos servir de todo o
coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. A força do Espírito Santo nos alcança o
Evangelho para reconhecermos o Senhor e
separarmos o que é exclusivamente d’Ele.

6. Primeira Leitura

(Sentados) (Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido:
“Tomei-o pela mão para submeter os
povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua
marcha, e para não deixar trancar os
portões. 4Por causa de meu servo Jacó, e
de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome;
reservei-te, e não me reconheceste. 5Eu
sou o Senhor, não existe outro: fora de
mim não há deus. Armei-te guerreiro,
sem me reconheceres, 6para que todos
saibam, do oriente ao ocidente, que fora
de mim outro não existe. Eu sou o Senhor,
não há outro”. Palavra do Senhor.
1

T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial

Sl 95(96)

REFRÃO: Ó família das nações, dai
ao Senhor poder e glória!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto
novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra
inteira! Manifestai a sua glória entre as
nações, * e entre os povos do universo
seus prodígios!

2. Pois Deus é grande e muito digno de
louvor, * é mais terrível e maior que os
outros deuses, porque um nada são os
deuses dos pagãos. * Foi o Senhor e nosso
Deus quem fez os céus.
3. Ó família das nações, dai ao Senhor,
* ó nações, dai ao Senhor poder e glória,
dai-lhe a glória que é devida ao seu nome!
* Oferecei um sacrifício nos seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade, *
terra inteira, estremecei diante dele! Publicai entre as nações: “Reina o Senhor!” *
pois os povos ele julga com justiça.

8. Segunda Leitura

(1Ts 1,1-5b)

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses

Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos
tessalonicenses, reunida em Deus Pai e
no Senhor Jesus Cristo: a vós, graça e paz!
2
Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em nossas orações.
3
Diante de Deus, nosso Pai, recordamos
sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço
da vossa caridade e a firmeza da vossa
esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
4
Sabemos, irmãos amados por Deus, que
sois do número dos escolhidos. 5bPorque
o nosso evangelho não chegou até vós
somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito
Santo; e isso, com toda a abundância.
Palavra do Senhor.
1

T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
(Cf. Fl 2,15d.16a) (De pé)

REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
L. Como astros no mundo vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo
anunciando, da vida a Palavra, com fé,
proclameis, quais astros luzentes no mundo brilheis.

10. Evangelho

(Mt 22,15-21)

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

P. NAQUELE TEMPO, 15os fariseus
fizeram um plano para apanhar Jesus
em alguma palavra. 16Então mandaram
os seus discípulos, junto com alguns do
partido de Herodes, para dizerem a Jesus:
“Mestre, sabemos que és verdadeiro e
que, de fato, ensinas o caminho de Deus.
Não te deixas influenciar pela opinião
dos outros, pois não julgas um homem
pelas aparências. 17Dize-nos, pois, o que
pensas: É lícito ou não pagar imposto
a César?” 18Jesus percebeu a maldade
deles e disse: “Hipócritas! Por que me
preparais uma armadilha? 19Mostrai-me
a moeda do imposto!” Levaram-lhe então
a moeda. 20E Jesus disse: “De quem é a
figura e a inscrição desta moeda?” 21Eles
responderam: “De César”. Jesus então
lhes disse: “Dai pois a César o que é de
César, e a Deus o que é de Deus”. Palavra
da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia

(Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé

(De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. criador do céu e da terra. / E em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, / que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; / nasceu da
Virgem Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, morto
e sepultado. / Desceu à mansão dos
mortos; / ressuscitou ao terceiro dia; /
subiu aos céus; / está sentado à direita
de Deus Pai todo-poderoso, / donde
há de vir a julgar os vivos e os mortos.
/ Creio no Espírito Santo; / na Santa
Igreja Católica; / na comunhão dos
santos; / na remissão dos pecados; /
na ressurreição da carne; / na vida
eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade
P. Tendo escutado o Senhor nesta liturgia, apresentemos os nossos pedidos para
que vivamos com perseverança sua proposta de amor e salvação.

1. Para que a Igreja com o Papa, os Bispos e todo o Clero permaneçam firmes e
empenhados na proclamação e na vivencia do Evangelho, rezemos:
T. Fortalecei-nos, Senhor na fé, esperança e caridade.
2. Para que os governantes criem condições justas e leais de paz, humanidade e sociabilidade integrada e inclusiva,
rezemos:
3. Para que todos sejam conduzidos pelo
Espírito Santo no discernimento de todas
as coisas e dissipem a maldade e a hipocrisia, rezemos:
4. Para que os missionários do mundo
inteiro sejam incansáveis no anúncio do
Evangelho da vida para todos, rezemos
ao Senhor:
5. Para que São Lucas interceda por
todos os médicos, profissionais da saúde e enfermos, bem como Santa Teresa
por todos os professores e educadores,
rezemos ao Senhor:
(Outros pedidos)

15. Convite à Oração

(De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que levando
ao altar as alegrias e fadigas de cada dia,
nos disponhamos a oferecer um sacrifício
aceito por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons
servindo-vos com liberdade, para que,
purificados pela vossa graça, sejamos
renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística II

Domingos do Tempo Comum, VIII –
A Igreja reunida pela unidade
da SS. Trindade

P. O Senhor esteja convosco.

P. Sede nosso refúgio e nossa força,
Senhor, e acolhei as orações da vossa
Igreja que vos suplica com fé. Por Cristo,
nosso Senhor.

T. Ele está no meio de nós.

T. Amém.

P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.

Liturgia Eucarística
14. Canto das Ofertas

(Sentados)

1. Comparando-me, Senhor, com teus
santos, meus irmãos, / vejo tal desproporção entre nós que nos separa. / Como
águias no alto céu, vão até o sol de amor;
/ pequenina ave sou, que não voa, mal se
ampara.
REFRÃO: Oh, Jesus, Celeste Águia,
ao meu Sol eu chegarei. / Por ser ave
pequenina, em tuas asas voarei.
2. Não podendo assim voar, não vou nem
me entristecer, / fico alegre a contemplar
este sol que me fascina. / Com o favor de
meus irmãos, quero ainda suplicar: / ó
Jesus, vem conduzir tua ave pequenina.

P. 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 e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir
de novo, pelo sangue do vosso Filho e
pela graça do Espírito Santo, os filhos
dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o
mundo o Corpo de Cristo e o Templo
do Espírito Santo para a glória da vossa
sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e
dos santos, proclamamos vossa bondade,
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!

P. 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!
P. 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:
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.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!
P. 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!
P. 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!
P. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Outubro – Mês das Missões

Hoje é o DIA MUNDIAL DAS MISSÕES,
dia e hora da
da partilha!
partilha!

Para que sejamos
dodo
mundo
inteiro,
rezemos...
sejamosgenerosos
generososna
nacoleta
coletadedehoje,
hoje,que
quesesedestina
destinaàsàsmissões
missões
mundo
inteiro,
rezemos...

P. 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!
P. 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!
P. 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.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho,
ousamos dizer:
T. Pai nosso...

(O celebrante continua)

19. Canto de Comunhão
1. Como é bom estarmos aqui outra vez,
/ reunidos com os irmãos, para sermos
perdoados, / para ouvir tua Palavra e
oferecer a vida no altar.
REFRÃO: Dá-nos de comer teu Corpo,
dá-nos de beber teu Sangue, / verdadeira comida e bebida do céu que nos
preservam em Ti.
2. Outra vez para adorar, outra vez para
te servir, / mais uma vez para te amar e
contigo estar para sempre. / Outra vez
dá-nos deste pão, outra vez dá-nos deste
vinho. / Mais uma vez comemos do teu

Corpo. Mais uma vez bebemos do teu
Sangue.
3. Outra vez! Outra vez estás sobre o
altar, pois lá na cruz o sangue foi derramado. / Nós te adoramos! Nós te adoramos, Cordeiro Imolado. Estamos aqui
em memória de Ti.
Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão

(Mc 10,45)

O Filho do homem veio dar a sua vida
para a salvação dos homens.

20. Canto Pós-Comunhão
1. Se eu pudesse hoje transformar / a tristeza, o pranto, em sorriso / e a felicidade
aos homens dar, / deste mundo eu faria
um paraíso! / Para o amor ter aí o seu
lugar, / eu poria, se assim fosse preciso, /
nos corações, um lembrete ou aviso: / A
dor e o mal é proibido semear!
REFRÃO: Mas sei que Tu podes, ó
Senhor, / sobre o mundo estender a
tua mão. / Toma — eu te peço — cada
dor. / Somente Tu consolarás o coração!
2. Se eu pudesse hoje o mundo ver / povoado só de alegria / e o jardim da vida
florescer, / eu faria da noite eterno dia!
/ Ninguém mais haveria de temer / da
tristeza a nuvem tão sombria. / E, então,
quem sabe, o amor construiria / aqui sua
casa para em nós sempre viver!

21. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Dai-nos, ó Deus, colher
os frutos da nossa participação na Eucaristia para que, auxiliados pelos bens
terrenos, possamos conhecer os valores
eternos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência
L. Deus, em sua infinita misericórdia,
pode se servir de qualquer pessoa e de
qualquer acontecimento para realizar
seus projetos de salvação. Portanto, estejamos atentos aos sinais de Deus, que quer
o nosso bem e a nossa felicidade.

23. Bênção Final e
Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros
diante dele; derrame sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos com as
palavras da verdade, formando-vos pelo
Evangelho da salvação, e inflamando-vos
de amor pelos irmãos. Por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. A alegria do Senhor seja a vossa força;
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
ORAÇÃO DO DIZIMISTA

“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma
esmola, porque não sois mendigo! Não é um
auxílio, porque não precisais dele! Também não
é o que me sobra, que vos ofereço. Esta oferta
representa minha gratidão! Pois o que tenho eu o
recebi de vós. Amém!”.

LEITURAS DA SEMANA
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