
29º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM

DIA MUNDIAL DAS MISSÕES 
E DA OBRA PONTIFÍCIA DA 

INFÂNCIA MISSIONÁRIA
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

POVO DE DEUS 
em São Paulo

1. ABERTURA Sl 129(130) (CD VII - Fx 14)

Meu Deus, tu vais me escutar, 
como a pupila, como a pupila, 
como a pupila dos olhos teus 
me guardarás!

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 piedade 
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 vós, irmãos e irmãs, paz e fé 
da parte de Deus, o Pai, e do Se-
nhor Jesus Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

P. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, 
que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser peca-
dores e invoquemos com confian-
ça a misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes, não para 
condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo pe-
cador arrependido, tende piedade 
de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a quem 
muito ama, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende 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): 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.
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Anim. Neste domingo celebra-
mos o Dia Mundial das Missões 
e da Obra Pontifícia da Infân-
cia Missionária. Também é o dia 
Nacional da Juventude. Reze-
mos para que todos os cristãos, 
sobretudo os jovens, tenham a 
viva consciência de que  a mis-
são é um estado permanente da 
Igreja e não uma ação exclusiva 
de missionários e missionárias 
assim chamados.  Portanto, ser 
missionário faz parte da fé. No 
entanto não podemos nos esque-
cer dos que deixaram sua terra 
e, como Abraão, partiram sem 
olhar para trás. É por causa do 
mandato missionário de Jesus e 
do espírito que ele gerou desde 
o início, que a Igreja está em 
todas as partes do mundo.  So-
mente assim ela pode ser real-
mente católica.

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Abramos os nossos ouvidos 
para acolher os ensinamentos di-
vinos sobre a vida cristã. 

6. PRIMEIRA LEITURA ( Ex 17,8-13)

Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 8os amalecitas 
vieram atacar Israel em Rafidim. 

RITOS INICIAIS



pela fé em Cristo Jesus. 16Toda a 
Escritura é inspirada por Deus e 
útil para ensinar, para argumen-
tar, para corrigir e para educar na 
justiça, 17a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e qualifica-
do para toda boa obra. 4,1Diante de 
Deus e de Cristo Jesus, que há de 
vir a julgar os vivos e os mortos, 
e em virtude da sua manifestação 
gloriosa e do seu Reino, eu te peço 
com insistência: 2proclama a pa-
lavra, insiste oportuna ou impor-
tunamente, argumenta, repreende, 
aconselha, com toda paciência e 
doutrina. .- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

(Cantando Salmos e Aclamações p. 243)

Aleluia, aleluia, aleluia!
1. A Palavra de Deus é viva e efi-

caz; em suas ações; penetrando 
os sentimentos vai ao íntimo 
dos corações.

10. EVANGELHO (Lc 18,1-8)

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. Naquele tempo, 1Jesus con-
tou aos discípulos uma parábola, 
para mostrar-lhes a necessidade 
de rezar sempre, e nunca desistir, 
dizendo: 2“Numa cidade havia 
um juiz que não temia a Deus, e 
não respeitava homem algum. 3Na 
mesma cidade havia uma viúva, 
que vinha à procura do juiz, pe-
dindo: ‘Faze-me justiça contra o 
meu adversário!’ 4Durante muito 
tempo, o juiz se recusou. Por fim, 
ele pensou: ‘Eu não temo a Deus, e 
não respeito homem algum. 5Mas 
esta viúva já me está aborrecen-
do. Vou fazer-lhe justiça, para que 
ela não venha a agredir-me!’” 6E 
o Senhor acrescentou: “Escutai o 
que diz este juiz injusto. 7E Deus, 
não fará justiça aos seus escolhi-
dos, que dia e noite gritam por ele? 
Será que vai fazê-los esperar? 8Eu 
vos digo que Deus lhes fará justiça 
bem depressa. Mas o Filho do Ho-
mem, quando vier, será que ainda 
vai encontrar fé sobre a terra?” 
- Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

9Moisés disse a Josué: “Escolhe 
alguns homens e vai combater 
contra os amalecitas. Amanhã es-
tarei, de pé, no alto da colina, com 
a vara de Deus na mão”. 10Josué 
fez o que Moisés lhe tinha man-
dado e combateu os amalecitas. 
Moisés, Aarão e Ur subiram ao 
topo da colina. 11E, enquanto Moi-
sés conservava a mão levantada, 
Israel vencia; quando abaixava 
a mão, vencia Amalec. 12Ora, as 
mãos de Moisés tornaram-se pe-
sadas. Pegando então uma pedra, 
colocaram-na debaixo dele para 
que se sentasse, e Aarão e Ur, um 
de cada lado sustentavam as mãos 
de Moisés. Assim, suas mãos não 
se fatigaram até ao pôr do sol, 13e 
Josué derrotou Amalec e sua gente 
a fio de espada.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 120(121) 
(Cantando Salmos e Aclamações p. 243)

Do Senhor é que me vem o 
meu socorro, do Senhor que 
fez o céu e fez a terra.

1. Eu levanto os meus olhos para 
os montes, de onde pode vir o 
meu socorro? “Do Senhor é que 
me vem o meu socorro, do Se-
nhor que fez o céu e fez a terra!”

2. Ele não deixa tropeçarem os 
meus pés * e não dorme quem 
te guarda e te vigia. * Ó Não! 
ele não dorme, nem cochila * 
aquele que é o guarda de Israel!

3. O Senhor é o teu guarda, o teu 
vigia, * é uma sombra protetora 
à tua direita. * Não vai ferir-te 
o sol durante o dia * nem a lua, 
através de toda a noite.

4. O Senhor te guardará de todo o 
mal, * ele mesmo vai cuidar da 
tua vida! * Deus te guarda na par-
tida e na chegada, * ele te guarda, 
desde agora e para sempre!

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 3,14 - 4,2)

Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo.
Caríssimo, 14permanece firme na-
quilo que aprendeste e aceitaste 
como verdade; tu sabes de quem 
o aprendeste. 15Desde a infância 
conheces as Sagradas Escrituras: 
elas têm o poder de te comunicar 
a sabedoria que conduz à salvação 

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 
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, no dia em que 
celebramos a vocação missionária 
de todo cristão, elevemos os nossos 
pedidos ao Pai, suplicando juntos:  
T. Sustentai a vossa Igreja em 
perene missão! 
1. Pai Santo, fortalecei a Igre-
ja, para que leve o Evangelho do 
Amor até os confins da terra e o 
fim dos tempos. 
2. Amparai os nossos Bispos e 
presbíteros na missão de congre-
gar a Igreja. 
3. Abençoai a juventude e a infân-
cia missionária. 
4. Iluminai a nossa nação, neste mo-
mento tão promissor da nossa história. 



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!
1C. Senhor Deus, conduzi a vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor, 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo, com 
todos os Bispos, presbíteros e diáco-
nos e todo o povo que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na 
unidade!
2C. Dai-nos olhos para ver as ne-
cessidades e os sofrimentos dos 
nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confor-
tar os desanimados e oprimidos; 
fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos 
empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemu-
nha viva da verdade e da liberdade, 
da justiça e da paz, para que toda a 
humanidade se abra à esperança de 
um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
3C. Lembrai-vos dos nossos irmãos 
e irmãs (N.e N.), que adormeceram 
na paz do vosso Cristo, e de todos 
os falecidos, cuja fé só vós conhe-
cestes: acolhei-os na luz da vossa 
face e concedei-lhes, no dia da res-
surreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
4C. Concedei-nos ainda, no fim 
da nossa peregrinação terrestre, 
chegarmos todos à morada eter-
na, onde viveremos para sempre 
convosco. E em comunhão com 
a bem-aventurada Virgem Maria, 
com os Apóstolos e Mártires, São 
Paulo, Patrono da nossa Arquidio-
cese, e todos os Santos, vos louva-
remos e glorificaremos, por Jesus 
Cristo, vosso Filho.
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.

vida e a palavra anunciou ao mun-
do que sois Pai e cuidais de todos 
como filhos e filhas. Por essa razão, 
com todos os Anjos e Santos, nós 
vos louvamos e bendizemos, e pro-
clamamos o hino de vossa glória, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo e 
digno de louvor, ó Deus, que amais 
os seres humanos e sempre os assis-
tis 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 Escri-
turas e parte o pão para nós.
T. O vosso Filho permaneça en-
tre nós!
CC. Nós vos suplicamos, Pai de 
bondade, que envieis o vosso Espí-
rito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo e  o San-
gue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
Na véspera de sua paixão, duran-
te 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. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele, tomando o cálice em suas mãos, 
vos deu graças novamente e o entre-
gou 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, 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.
CC. Olhai com bondade para a 
oferta da vossa Igreja. Nela vos 

14.   APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS 

(CD VII - Fx 12)

1. Bendito seja Deus Pai, do uni-
verso criador, pelo pão que nós 
recebemos, 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 cons-
trução do mundo novo. Com 
Deus, que jamais despreza nos-
sa imensa 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.
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.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D 
(MR. p. 860)

P. Na verdade, é justo e necessá-
rio, é nosso dever e salvação, dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Pai misericordioso e Deus 
fiel. Vós nos destes vosso Filho Je-
sus Cristo, nosso Senhor e Reden-
tor. Ele sempre se mostrou cheio 
de misericórdia pelos pequenos e 
pobres, pelos doentes e pecadores, 
colocando-se ao lado dos perse-
guidos e marginalizados. Com a 

5. Conduzi a nossa juventude pe-
los caminhos da graça e da oração. 
6. Alimentai as famílias na fé e na 
busca de melhores condições.
7. Fortalecei o Dízimo como ex-
pressão da nossa gratidão por tudo 
o que tendes feito por nós. 
(Outras intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITO DA COMUNHÃO

17. RITO DA COMUNHÃO



• 2ª-: Rm 4,20-25; Cânt.: Lc 1,69-70. 71-72. 73-75 (R/. cf. 68); Lc 12,13-21
• 3ª-: Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39 (40),7-8a. 8b-9. 10. 17 (R/. cf. 8a e 
9a); Lc 12,35-38 • 4ª-: Rm 6,12-18; Sl 123 (124),1-3. 4-6. 7-8 (R/. 8a); Lc 
12,39-48 • 5ª-: Rm 6,19-23; Sl 1,1-2. 3. 4 e 6 (R/ Sl 39 [40],5a); Lc 12,49-
53 • 6ª-: Rm 7,18-25a; Sl 118 (119),66. 68. 76. 77. 93. 94 (R/. 68b); Lc 
12,54-59 • Sáb.-: Rm 8,1-11; Sl 23 (24),1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6); Lc 13,1-9  
• 30º DTC. Eclo 35,15b-17.20-22a (gr. 12-14. 16-18); Sl 33 (34),2-3. 17-18. 
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LEITURAS DE 21 a 27 Outubro de 2013
Músicas:   • CD XII - VII - Ed. Paulus • CO Cantos e Orações  • Hinário Litúrgico3 CNBB

E pelo mundo eu Vou, can-
tando teu Amor, pois dispo-
nível estou, para servir-te 
Senhor! (bis)

18. CANTO DE COMUNHÃO

(Sl 102(103) - CD XII Fx 11)

Nosso Pai, de seus filhos se 
lembra e há de vir a justiça 
implantar. Nesta ceia, num 
excesso de amor, a seus filhos 
vem alimentar.

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 da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua mise-
ricórdia 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): 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.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

O Domingo das Missões é cele-
brado hoje em toda a Igreja Cató-
lica. Como de costume, o Papa fez 
uma bela Mensagem, para lembrar 
que todos os cristãos e católicos 
formam a “Igreja missionária”; 
somos o “corpo missionário de 
Cristo” desde as origens, quando 
Ele enviou os discípulos em mis-
são com estas palavras: “ide pelo 
mundo inteiro, anunciai o Evange-
lho a toda criatura”.
Neste Ano da Fé, de maneira espe-
cial, lembramos que a fé professa-
da hoje pela Igreja é a mesma que 
foi anunciada e professada desde 
as origens, há quase 2 mil anos! A 
Igreja perseverou na fé, transmi-
tida pelos Apóstolos; mas essa fé 
só chegou até nós porque houve, 
nas gerações que nos precederam, 
um esforço missionário contínuo e 
perseverante.
Hoje somos devemos continuar 
fazendo a mesma coisa; se batizar-
mos os filhos e lhes transmitirmos 
a fé, se os introduzirmos na vida 
da Igreja, a comunidade de fé, en-
tão poderemos estar certos de que, 
no futuro, ainda vai ter fé e vida 
da Igreja no mundo. Sobretudo, 
podemos estar em paz com nossa 
consciência pois cumprimos nosso 
dever.
Se não fizermos nossa parte e dei-
xarmos de ser missionários, as no-
vas gerações deixarão de crer e não 
participarão mais da vida da Igreja 
Católica. Sempre me impressio-
no com a passagem da figueira do 
Evangelho, que Jesus amaldiçoou 

RITOS FINAIS
21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

22. CANTO FINAL (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!

2. Dia a dia, tua graça me dás, nela 
se apoia o meu caminhar. Se es-
tás a meu lado, Senhor, o que, 
então, poderei eu temer?

porque procurou frutos nela e não 
encontrou: no dia seguinte, ela es-
tava seca! Deus espera que façamos 
a nossa parte na transmissão da fé.
Em julho deste ano, tivemos a 
realização da Jornada Mundial 
da Juventude no Brasil. Foi um 
tempo de graça, sobretudo para os 
jovens. O papa Francisco apontou 
para todos o caminho da fé e nos 
confirmou na fé da Igreja Católi-
ca. Continuemos agora a apoiar os 
jovens na vivência da sua fé para 
que eles, por sua vez, a transmi-
tam no futuro.
Neste Domingo das Missões, so-
mos convocados a fazer um gesto 
de generosidade e de apoio à obra 
missionária da Igreja em “lugares 
de missão”. Ainda há muito por fa-
zer! Por isso, em todas as Missas 
deste fim de semana, em todas as 
nossas igrejas, é feita a Coleta para 
as Missões. Com a ajuda generosa 
de todos nós, podem os missioná-
rios continuar a fazer o seu traba-
lho, mesmo em situações precárias 
e difíceis, onde eles dependem to-
talmente da nossa ajuda.
E rezemos muito pela Igreja, para 
que ela se renove na missão e seja 
sempre missionária; rezemos pe-
los missionários, que deixaram 
sua família, pátria e conforto para 
se dedicarem às missões. Eles 
contam com nosso apoio material 
e espiritual.

20.10.2013
Card. Odilo P. Scherer
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Mensagem do Arcebispo ao Povo de Deus
CRER E TRANSMITIR A FÉ


