
28º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

POVO DE DEUS 
em São Paulo

1. Que se abram teus ouvidos ao 
clamor dos meus pedidos! Se dos 
erros vais lembrar, quem, Senhor, 
vai aguentar? Porque há em ti 
perdão, todos te respeitarão!

2. No Senhor minh’alma espera, 
eu confio em sua palavra. O 
vigia espera o sol, eu espero o 
meu Senhor. Seu amor, sua pie-
dade nos libertam da maldade!

3. Ao bondoso Pai cantemos, a Je-
sus nos confiemos! No Espírito 
cantemos, uns aos outros conso-
lemos. Ao Deus vivo celebremos 
e um louvor, contritos, demos!

2. SAUDAÇÃO 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comu-
nhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. Irmãos e irmãs, reconheçamos 
as nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar os co-
rações arrependidos.
T. Piedade, piedade, piedade de nós. 
P. Ó Cristo, que viestes chamar os 
pecadores humilhados.
T. Piedade, piedade, piedade de nós. 
P. Senhor, que intercedeis por nós, 
junto a Deus Pai que nos perdoa.
T. Piedade, piedade, piedade de nós.  
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 

paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-
zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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

P. Oremos (silêncio): Ó Deus, 
sempre nos preceda e acompa-
nhe a vossa graça para que es-
tejamos sempre atentos ao bem 
que devemos fazer. Por N.S.J.C.
T. Amém.
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Anim. Como Jesus curou os que 
recorreram ao seu poder, hoje 
também ele transforma as nossas 
vidas, curando e libertando das 
enfermidades e desvios. Neste mês 
missionário, reforcemos nossa 
convicção de que todos os cristãos 
devem ser anunciadores desta ver-
dade, de forma que a Igreja este-
ja sempre em constante estado de 
missão. Conscientes de que a sal-
vação vem pela fé na pessoa e na 
obra de Jesus, reforcemos, no Ano 
da Fé, nossa adesão a Cristo. E 
comemorando o Dia do Professor, 
na próxima terça-feira,  rezemos 
pela valorização dos professores 
que trabalham no Ensino e lute-
mos por uma educação de quali-
dade e acessível a todos.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouçamos como a Palavra 
realiza maravilhas na história e 
glorifiquemos a Deus para sempre.

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

Leitura do Segundo Livro dos Reis.
Naqueles dias, 14Naamã, 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. 
15Em 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 ou-
tro Deus em toda a terra, senão o 
que há em Israel! Por favor, aceita 
um presente de mim, teu servo”. 
16Eliseu respondeu: “Pela vida do 
Senhor, a quem sirvo, nada aceita-

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA Sl 129(130)
(CD VII, Fx 14)

Do fundo do meu penar, cha-
mo por Ti, chamo por Ti, cha-
mo por Ti, Senhor, escuta o 
meu clamor!



10. EVANGELHO (LC 17,11-19)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 11Aconteceu que, caminhando 
para Jerusalém, Jesus passava en-
tre a Samaria e a Galiléia. 12Quan-
do estava para entrar num povo-
ado, dez leprosos vieram ao seu 
encontro. Pararam à distância, 13e 
gritaram: “Jesus, Mestre, tem com-
paixão de nós!” 14Ao vê-los, Jesus 
disse: “Ide apresentar-vos aos sa-
cerdotes”. Enquanto caminhavam, 
aconteceu que ficaram curados. 
15Um deles, ao perceber que estava 
curado, voltou glorificando a Deus 
em alta voz; 16atirou-se aos pés de 
Jesus, com o rosto por terra, e lhe 
agradeceu. E este era um samari-
tano. 17Então Jesus lhe perguntou: 
18“Não foram dez os curados? E os 
outros nove, onde estão? Não hou-
ve quem voltasse para dar glória a 
Deus, a não ser este estrangeiro?” 
19E disse-lhe: “Levanta-te e vai! 
Tua fé te salvou”. 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA 

12. PROFISSÃO DE FÉ 

P. 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 Se-
nhor, Jesus Cristo, / Filho Uni-
gênito de Deus, / nascido do Pai 
antes de todos os séculos: / Deus 
de Deus, / luz da luz, / Deus ver-
dadeiro de Deus verdadeiro, / ge-
rado, não criado, / consubstancial 
ao Pai. / Por Ele todas as coisas 
foram feitas. / E por nós, homens, 
e para nossa salvação, / desceu 
dos céus: 

(Todos se inclinam)
P. e se encarnou pelo Espírito San-
to, / no seio da virgem Maria, / e 
se fez homem. 
(Retorna-se à posição anterior)

T. Também por nós foi crucifica-
do / sob Pôncio Pilatos; / padeceu 
e foi sepultado. / Ressuscitou ao 
terceiro dia, / conforme as Escri-
turas, / e subiu aos céus, / onde 
está sentado à direita do Pai. / E 

rei”. E, por mais que Naamã insis-
tisse, ficou firme na recusa. 17Naa-
mã disse então: “Seja como queres. 
Mas permite que teu servo leve 
daqui a terra que dois jumentos po-
dem carregar. Pois teu servo já não 
oferecerá holocausto ou sacrifício a 
outros deuses, mas somente ao Se-
nhor”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 97(98) 
(Cantando Salmos e Aclamações p. 242) 

O Senhor fez conhecer a sal-
vação e às nações revelou sua 
justiça.

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

2. O Senhor fez conhecer a salva-
ção * e às nações sua justiça; * 
recordou o seu amor sempre fiel 
* pela casa de Israel.

3. Os confins do universo con-
templaram * a salvação do nos-
so 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, 8lembra-te de Jesus 
Cristo, da descendência de Davi, 
ressuscitado dentre os mortos, se-
gundo o meu evangelho. 9Por ele 
eu estou sofrendo até às algemas, 
como se eu fosse um malfeitor; 
mas a palavra de Deus não está 
algemada. 10Por isso suporto qual-
quer coisa pelos eleitos, para que 
eles também alcancem a salvação, 
que está em Cristo Jesus, com a 
glória eterna. 11Merece fé esta pa-
lavra: se com ele morremos, com 
ele viveremos. 12Se com ele fica-
mos firmes, com ele reinaremos. Se 
nós o negamos, também ele nos ne-
gará. 13Se lhe somos infiéis, ele per-
manece fiel, pois não pode negar-se 
a si mesmo.- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Cantando Salmos e Aclamações p. 242)

Aleluia, aleluia, aleluia! 
Em tudo daí graças, pois, esta é a 

vontade de Deus para convosco 
em Cristo Jesus.

de novo há de vir, em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mor-
tos; / 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 Fi-
lho é adorado e glorificado: / ele 
que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, /una, santa, católica e 
apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. 
/ E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de 
vir. Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Irmãos e irmãs, com amor filial, 
agradeçamos ao Pai pelas obras 
que realiza por meio de Jesus. Re-
zemos juntos:
T. Nós vos damos graças, Senhor, 
nosso Deus.
1. Pelo Santo Padre, o Papa Fran-
cisco, e por todos os Bispos. 
2. Pelo nosso Cardeal Dom Odilo, 
pelos Bispos Auxiliares e Regiões 
Episcopais.
3. Pelos nossos padres, diáconos e 
seminaristas.
4. Pelas nossas Paróquias e Seto-
res Pastorais. 
5. Pelos nossos leigos e, em espe-
cial, pelos jovens.
6. Pelas nossas Comunidades Ecle-
siais de Base e nossos Grupos de Rua. 
7. Por todos os Agentes de Pastoral, 
Movimentos e Grupos de Oração.
8. Pelo Dízimo como expressão da 
nossa gratidão por tudo o que fa-
zeis por nós. 
9. Pelos professores, que dão o 
melhor da sabedoria que constitui 
a essência da vida.
(outras preces da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14.   APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD Lit. VII Fx 12)

1. Bendito seja Deus Pai, do univer-
so criador, pelo pão que nós rece-
bemos, foi de graça e com amor.
O homem que trabalha faz 
a terra produzir. O trabalho 
multiplica os dons que nós va-
mos repartir.



marcados com o sinal da fé, abrin-
do vossos braços, acolhei-os. Que 
vivam para sempre bem felizes no 
reino que para todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se 
apaga!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos o 
vosso reino que também é nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo-
-poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.

do o pão em suas mãos, olhou para 
o céu e deu graças, partiu o pão e o 
entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Tudo isto é mistério da fé!
T. Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, 
se recorda a paixão de Jesus Cris-
to e se fica esperando sua volta.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, a paixão de Jesus, nosso Senhor, 
sua ressurreição e ascensão; nós 
queremos a vós oferecer este Pão 
que alimenta e que dá vida, este Vi-
nho que nos salva e dá coragem.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só 
corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que 
caminha nas estradas do mundo 
rumo ao céu, cada dia renovando 
a esperança de chegar junto a vós, 
na vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de 
Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
Caridade e a Odilo, que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, os apóstolos e todos os 
santos, que na vida souberam amar 
Cristo e seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida 
eterna!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 

2. Bendito seja Deus Pai, do universo 
o criador, pelo vinho que nós rece-
bemos, foi de graça e com amor.

3. E nós participamos da construção do 
mundo novo, com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja 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.
P. Acolhei, ó Deus, com estas ofe-
rendas, as preces dos vossos fiéis, 
para que o nosso culto filial nos 
leve à glória do céu. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Nosso Senhor Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-
do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-
dadeiro que sempre se oferece por 
nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia 
derradeira. Por isso, aqui estamos 
bem unidos, louvando e agrade-
cendo com alegria, juntando nos-
sa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a ter-
ra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas! Bendito o 
que vem em nome do Senhor! 
Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre qui-
sestes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele,
CC. mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se 
mudem no Corpo  e no Sangue 
de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, ten-

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
(Sl 102 (103) - CD XII Fx 11)

Foram dez os curados, não fo-
ram?... E os outros, os nove, onde 
estão?... Tu, amigo, levanta-te e 
vai, tua fé alcançou salvação!

1. Minh’alma louva o Senhor, Seu 
nome seja louvado! Minh’alma 
louva o Senhor, por tudo que me 
tem dado. Cura-me as enfermi-
dades e me perdoa os pecados.

2. Tira-me tira da triste morte, me 
dá carinho e amor. Com sua mi-
sericórdia do abismo me retirou. 
E, como se eu fosse águia, vem 
renovar meu vigor.

3. Consegue fazer justiça a todos 
os oprimidos. Guiou Moisés no 
deserto e Israel escolhido. Tem 
pena, tem compaixão e não se 
sente ofendido.

4. Guardando mágoa não fica e 
é lento pra castigar. É sempre 
cheio de amor e gosta de perdo-
ar. De nossos erros não usa, para 
de nós se vingar.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Ó Deus todo-
-poderoso, nós vos pedimos hu-
mildemente que, alimentando-nos 
com o Corpo e o Sangue de Cris-
to, possamos participar da vossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de nos-
sa Arquidiocese, /discípulo e mis-
sionário de Jesus Cristo:/ ensina-



• 2ª-: Rm 1,1-7; Sl 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4 (R/. 2a); Lc 11,29-32
• 3ª-: Rm 1,16-25; Sl 18 (19),2-3. 4-5 (R/. 2a); Lc 11,37-41
• 4ª-: Rm 2,1-11; Sl 61 (62),2-3. 6-7. 9 (R/. 13b); Lc 11,42-46
• 5ª-: Rm 3,21-30; Sl 129(130),1-2.3-4.5-6 (R/. 7); Lc 11,47-54
• 6ª-: 2Tm 4,10-17b; Sl 144 (145),10-11.12-13ab.17-18 (R/. 12a); Lc 10,1-9
• Sáb.-: Rm 4,13.16-18; Sl 104 (105),6-7. 8-9. 42-43 (R/. 8a); Lc 12,8-12
• 29º DTC Ex 17,8-13; Sl 120 (121),1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R/. cf. 2); 2Tm 3,14 

– 4,2; Lc 18,1-8 (Juiz iníquo e viúva)

LEITURAS DE 14 a 20 Outubro de 2013
Músicas:   • CD XII - VII - Ed. Paulus • CO Cantos e Orações  • Hinário Litúrgico3 CNBB

-nos a acolher a Palavra de Deus 
/ e abre nossos olhos à verdade 
do Evangelho./ Conduze-nos ao 
encontro com Jesus, / contagia-
-nos com a fé que te animou/ e 
infunde em nós coragem e ardor 
missionário, / para testemunhar-
mos a todos / que Deus habita 
esta Cidade imensa /e tem amor 
pelo seu povo! /Intercede por nós 
e pela Igreja de São Paulo, / ó 
santo apóstolo de Jesus Cristo! 
Amém.

RITOS FINAIS

Próximo Domingo, 
dia 20 de outubro,

Dia Mundial das Missões 
e da Obra Pontifícia da 

Infância Missionária.
Maiores detalhes sobre a 

celebração confira no site da 
Arquidiocese, na Rádio, no  

Face Book ou com seu pároco.
As coletas deste dia 

serão para as Missões.

Dia 25 de outubro: 
dia de Santo Antônio 

Sant’Ana Galvão

Dia 26 de outubro:
 Assembleia 

Arquidiocesana

15 DE OUTUBRO: DIA DO PROFESSOR
Caro Professor, querida professora. 
Nesta data dedicada aos mestres de ciência e de sabedoria, a Ar-
quidiocese de São Paulo (Pastoral da Educação)os saúda e exprime 
seu apreço e gratidão pelo seu trabalho e missão na Sociedade e na 
Igreja. Neste ano, em que a Campanha da Fraternidade reflete o 
tema da Juventude, a comemoração do dia do professor se reveste 
de um significado próprio: é importante recordar que os professo-
res colaboram decisivamente na ação evangelizadora da juventude.
Queremos reafirmar o nosso compromisso expresso no Documen-
to 47(aprovado na 30ª Assembleia Geral da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil): “A Igreja defende a valorização do educador 
como pessoa, como cidadão e como profissional” (nº 109).
Por isso:
• É necessário garantir melhores condições de trabalho e uma 

remuneração justa para os profissionais da educação.
• Da parte do educador, é necessário que haja uma disposição 

para o estudo, um sério compromisso com a competência e a 
realimentação contínua de compromisso profissional.

• Ao educador cristão recomendamos que procure aprofundar, junto 
a seus companheiros, uma espiritualidade própria do educador cris-
tão. Estarão, assim, ajudando-se mutuamente a integrar as dimen-
sões profissional, familiar, humana e religiosa de sua vida(109).

Conservamos muito viva a memória da Jornada Mundial da Ju-
ventude e, por isso, rezamos para que muitos jovens se encantem 
e dediquem a vida nesta tão importante missão de educar.
Deus abençoe o seu trabalho, seus esforços e sua dedicação.

Dom Julio Endi Akamine,SAC
Bispo Referencial da 

Pastoral da Educação na 
Arquidiocese de São Paulo

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC, V. 

22. CANTO FINAL (CO 452)

Anunciaremos teu Reino Se-
nhor! Teu Reino, Senhor! Teu 
Reino.

1. Reino de paz e de justiça, Reino 
de vida e verdade! Teu Reino, 
Senhor! Teu Reino.

2. Reino de amor e de graça! Reino 
que habita em nós, teus filhos! 
Teu Reino, Senhor! Teu Reino.

3. Reino que sofre violência! Rei-
no que não é deste mundo! Teu 
Reino, Senhor! Teu Reino.


