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P. Que a graça de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, o amor do Pai e a co-
munhão do Espírito Santo estejam 
convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

Anim. Neste domingo, Dia Mun-
dial das Missões e da Obra Pon-
tifícia da Infância Missionária, 
além de nossa contribuição con-
creta nas coletas, a Igreja nos pede 
que assumamos a missão como 
compromisso batismal para todos 
os dias. Lembremo-nos de que se 
encerra hoje, em Roma, o Sínodo 
dos Bispos sobre “Os Desafios 
Pastorais da Família no Contexto 
da Evangelização”.  Agradeçamos 
a Deus pelo Sínodo e rezemos para 
que as famílias tenham a ilumina-
ção do Espírito para enfrentarem 
os desafios do nosso tempo. 

3. ATO PENITENCIAL

P. No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e 
a morte, também nós somos con-
vidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.
KYRIE

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

RITOS INICIAIS

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

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): Deus eter-
no e todo-poderoso, dai-nos a 
graça de estar sempre ao vosso 
dispor, e vos servir de todo o co-
ração. Por N.S.J.C.
T. Amém.

1. ABERTURA Sl 129(130) (Fx 14)

Exulte de alegria quem busca 
a Deus, quem busca a Deus, 
quem busca a Deus, sua face 
é tudo o que eu queria!

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.
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ENCERRAMENTO DO SÍNODO 
SOBRE A FAMÍLIA, EM ROMA.

Beatificação do Papa Paulo VI

LITURGIA DA PALAVRA

POVO DE DEUS 
em São Paulo

Anim. Abramos nossos corações 
às leituras sagradas, a fim de dis-
cernir como melhor servir a Deus 
e atuar de forma coerente nas es-
truturas sociais e políticas deste 
mundo.

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 45,1.4-6)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
1Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu 
Ungido: “Tomei-o pela mão para 
submeter os povos ao seu domínio, 
dobrar o orgulho dos reis, abrir to-
das as portas à sua marcha, e para 

Dia Mundial das Missões e da Obra 
Pontifícia da Infância Missionária

Coleta pelas Missões
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Santo; e isso, com toda a abundân-
cia. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Fx 11)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Ale-
luia. (bis)

Como astros no mundo vocês 
resplandeçam, * mensagem de 
vida ao mundo anunciem, * da 
vida a Palavra ao mundo procla-
mem, * quais astros luzentes no 
mundo rebrilhem!

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, jun-
to com alguns do partido de Hero-
des, para dizerem a Jesus: “Mes-
tre, 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 aparên-
cias. 17Dize-nos, pois, o que pen-
sas: É lícito ou não pagar imposto 
a César?” 18Jesus percebeu a mal-
dade deles e disse: “Hipócritas! 
Por que me preparais uma arma-
dilha? 19Mostrai-me a moeda do 
imposto!” Trouxeram-lhe então a 
moeda. 20E Jesus disse: “De quem 
é a figura e a inscrição desta moe-
da?” 21Eles responderam: “De Cé-
sar”. 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

12. PROFISSÃO DE FÉ

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso 
/ criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo po-
der do Espírito Santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôn-
cio Pilatos, / foi crucificado, morto 
e sepultado. / Desceu à mansão dos 

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.
T.Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 95(96) 
(Fx 10)
Cantando Salmos e Aclamações p. 79

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! * Manifes-
tai a sua glória entre as nações 
* e entre os povos do universo, 
seus prodígios! 

2. Pois Deus é grande e muito dig-
no de louvor, * é mais terrível 
e maior que os outros deuses, 
* porque um nada são os deu-
ses dos pagãos, * foi o Senhor 
e nosso Deus quem fez os céus.

3. Ó família das nações, dai ao Se-
nhor, * ó nações, dai ao Senhor 
poder e glória, * dai-lhe a glória 
que é devida ao seu nome! * Ofe-
recei um sacrifício nos seus átrios.

4. Adorai-o no esplendor da santi-
dade, * 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 
1Paulo, Silvano e Timóteo, à Igre-
ja dos tessalonicenses, reunida em 
Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: 
a vós, graça e paz! 2Damos graças 
a Deus por todos vós, lembrando-
-vos sempre em nossas orações. 
3Diante de Deus, nosso Pai, re-
cordamos sem cessar a atuação 
da vossa fé, o esforço da vossa 
caridade e a firmeza da vossa es-
perança em nosso Senhor Jesus 
Cristo. 4Sabemos, irmãos amados 
por Deus, que sois do número dos 
escolhidos. 5bPorque o nosso evan-
gelho não chegou até vós somente 
por meio de palavras, mas também 
mediante a força que é o Espírito 

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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. O Evangelho ensina que o ser 
humano pertence a Deus e deve 
entregar toda a sua existência em 
suas mãos. Neste Dia Mundial das 
Missões, queremos oferecer nossa 
oferta generosa e rezar pelas neces-
sidades de toda a Igreja missioná-
ria. Após cada invocação, rezemos: 
T. Senhor, nós confiamos em vós.
1- Pelos ministros ordenados, pe-
los consagrados e leigos, para que 
sejam verdadeiros missionários e 
testemunhem a alegria do Evange-
lho, rezemos ao Senhor.
2- Por todos os que assumiram car-
gos públicos e pelas lideranças das 
nossas comunidades, para que fa-
çam do poder um serviço em favor 
da vida, rezemos ao Senhor.
3- Para que os missionários e mis-
sionárias que deixaram tudo e parti-
ram em missão sintam nosso apoio 
e solidariedade, rezemos ao Senhor.
4- Pelos que sofrem qualquer tipo 
de escravidão, para que sintam a 
presença consoladora e libertadora 
de bons missionários e missioná-
rias, rezemos ao Senhor.

(outras intenções da comunidade)
P. Agradecendo a Deus pelo Sí-
nodo dos Bispos, que se encerra 
neste domingo, rezemos à Sagrada 
Família: 
T. Jesus, Maria e José, / em vós 
contemplamos o esplendor do ver-
dadeiro amor / e, com confiança, 
nos voltamos para vós./ Sagrada 
Família de Nazaré, / fazei com que 
nossas famílias sejam lugares de 
comunhão e cenáculos de oração, 
/ autênticas escolas do Evangelho 
/ e pequenas Igrejas domésticas. / 
Sagrada Família de Nazaré, / que 
nas famílias nunca haja violência, 
fechamento ou divisão, / que os 
que foram feridos ou escandaliza-
dos / sejam consolados e curados. 
/ Sagrada Família de Nazaré, / nós 
vos suplicamos que,  / por ocasião 
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vel, fazendo-nos passar do pecado e 
da morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio e nação san-
ta, para anunciar, por todo o mundo, 
as vossas maravilhas. Por essa ra-
zão, agora e sempre, nós nos unimos 
à multidão dos anjos e dos santos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso 
Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo V  e o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor!
Estando para ser entregue e abra-
çando livremente a paixão, ele to-
mou 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. 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 tor-
nastes dignos de estar aqui na vos-
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici-
pando do Corpo e Sangue de Cris-
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito!
1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vos-
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Francisco, 

com o nosso bispo Odilo e todos 
os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembrai-vos também dos nos-
sos 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!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten-
de 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 san-
tos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
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.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 
(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.

2. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso o criador, pelo vinho que 
nós recebemos, foi de graça e 
com amor.

3. E nós participamos da constru-
ção do mundo novo com Deus, 
que jamais despreza nossa imen-
sa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
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.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio dos Domingos do TC, I)

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 Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, vosso 
Filho, que, pelo mistério da sua 
Páscoa, realizou uma obra admi-
rável. Por ele, vós nos chamastes 
das trevas à vossa luz incompará-

do encerramento do Sínodo dos 
Bispos, /se reacenda em todos a 
consciência do caráter sagrado e 
inviolável da família, / e da sua 
beleza no projeto de Deus../ Jesus, 
Maria e José, ouvi e atendei à nos-
sa suplica. / Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO (Fx 13)

A César darão o que é dele, 
se a ele é que estão a servir! A 
Deus o que é dele ofereçam, se 
querem justiça cumprir! (bis)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, 
em achar um abrigo no Senhor.

2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, 
pois, me veio trazendo pela mão.

3. Vosso plano de amor me vai 
guiando, para chegar, finalmen-
te, em vossa glória.

4. Quem se afasta de vós, nada 
consegue, quem se alegra sem 
vós, não é feliz.

5. Vou cantar a bondade do Senhor 
pelas ruas e praças da cidade.

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Dai-nos, ó 
Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia para 
que, auxiliados pelos bens terre-
nos, possamos conhecer os valores 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
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20. ORAÇÃO DA CAMPANHA 
MISSIONÁRIA 2014

Pai de Bondade, / nós te agrade-
cemos pelo teu Filho Jesus / en-
viado para dar vida plena a toda 
criatura. / Dá-nos teu Espírito, 
para que, / libertos do egoísmo e 
do medo, / lutemos com coragem 
contra toda forma de escravi-
dão. / Como Igreja missionária, 
/ renovamos nosso compromisso 
/ de anunciar o Evangelho em 
toda parte / e, com a intercessão 
de Maria, / alcançar a libertação 
prometida. / Amém.

21. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

E pelo mundo eu vou, can-
tando teu Amor, * pois dis-
ponível estou, * para servir-
-te Senhor! (bis)

2. Dia a dia, tua graça me dás, * 
nela se apoia o meu caminhar. * 
Se estás a meu lado, Senhor, * o 
que, então, podereis eu temer?

RITOS FINAIS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
TEMPO COMUM I

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre sua face e se 
compadeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos 
dê a sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho V e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos 
acompanhe.
T. Graças a Deus.

23. CANTO FINAL (HL3, p.441; CO 795)

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, * 
ao teu chamado de amor respon-
der. * Na alegria te quero servir, * 
e anunciar o teu Reino de Amor!

Dia Mundial das Missões
Neste ano, o Dia Mundial das 
Missões, 19 de outubro, está 
marcado por uma série de temas 
e eventos. Em Roma, o papa 
Francisco conclui a assembleia 
extraordinária do Sínodo dos 
bispos, que tratou dos “desafios 
pastorais da família no contexto 
da nova evangelização”.
A família ocupa um lugar pri-
vilegiado no plano criador e 
salvador de Deus; ela é impor-
tante para a pessoa, a comuni-
dade humana e para a própria 
Igreja e sua missão.  Por isso, 
os problemas enfrentados pela 
família e o casamento interes-
sam muito o trabalho evangeli-
zador da Igreja.
Ela conta muito com a família 
no seu trabalho evangelizador; 
e os desafios da família  preci-
sam ser encarados com novo 
interesse. Foi o que o Sínodo 
tentou fazer durante essas úl-
timas semanas. Os frutos apa-
recerão com o tempo e com a 
graça de Deus.
Neste mesmo dia, o papa 
Francisco beatifica Paulo VI, o 
grande papa que levou avante 
o Concílio Vaticano II e guiou a 
Igreja para colocar em prática 
as suas decisões. Foi também 
um papa missionário; é dele a 
Exortação Apostólica “Evangelii 
Nuntiandi”, de 1975, que conti-

nua sendo uma referência im-
portante para o trabalho missio-
nário e evangelizador. Que ele 
interceda do céu pela Igreja dos 
nossos dias, que quer e precisa 
colocar-se “em estado perma-
nente de missão”.
A Campanha Missionária tem 
como tema: “missão para liber-
tar”. O Evangelho é anúncio de 
libertação de todas as opres-
sões; neste ano, a Campanha 
da Fraternidade tratou do tráfico 
humano, que envolve em uma 
série de escravidões: trabalho 
escravo, crime organizado, re-
des de exploração da prostitui-
ção e da droga, comércio de 
órgãos humanos, aviltamento 
múltiplo da dignidade humana...
O trabalho missionário preci-
sa denunciar constantemente 
essas formas de escravidão 
antiga e moderna. A acolhida 
do Evangelho não pode con-
viver com a humilhação e a vil 
exploração das pessoas. Que 
nossas comunidades sejam 
espaços de acolhida e amparo 
às pessoas escravizadas. 
Neste Domingo, não deixemos 
de fazer a nossa oferta genero-
sa na “coleta para as missões”, 
em todas as celebrações deste 
final de semana.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo
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Arcebispo de São Paulo


