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Anim. Irmãos e irmãs, a Igreja, 
reunida em nome do Senhor, dá 
graças e bendiz o Pai doador de 
todos os dons e de todas as bên-
çãos. Na sua infinita misericórdia, 
o Pai enviou seu Filho em missão 
para nos libertar, nos curar e nos 
salvar. A cada dia experimenta-
mos a ação de Deus que nos salva 
e nos tira da morte, por seu Filho 
amado, o Cristo Senhor. Eleve-
mos, pois, a Deus nosso hino de 
louvor e de ação de graças e, na 
oferta do seu Filho, ofereçamos a 
nós mesmos como ofertas vivas e 
agradáveis a Deus.

Ritos Iniciais

ABERTURA1
(CD VII, Fx 14)

Do fundo do meu penar, chamo 
por Ti, chamo por Ti, chamo 
por Ti, Senhor, escuta o meu 
clamor!
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 
Jesus nos confiemos! No Espírito 
cantemos, uns aos outros conso-
lemos. Ao Deus vivo celebremos 
e um louvor, contritos, demos!

SAUDAÇÃO2
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.

ATO PENITENCIAL3
P. Irmãos e irmãs, se com Cristo 
morremos, com Ele ressuscitare-
mos. No dia em que celebramos 
a vitória do Senhor sobre o peca-
do e a morte, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos 
dignamente os santos mistérios.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes salvar os 
corações 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 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna. 
T. Amém.

GLÓRIA4  
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 ben-
dizemos, nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigê-
nito, Senhor Deus, Cordeiro de 
Deus, Filho de Deus Pai. Vós 
que tirais o pecado do mundo, ten-
de 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, Je-
sus Cristo, com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai. Amém.

ORAÇÃO5
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.



Liturgia da Palavra
Anim. A melhor maneira de ser-
mos gratos a Deus é nos dispor-
mos a ouvir e a praticar o que Ele 
nos pede. Escutemos o que o Se-
nhor nos dirá.

PRIMEIRA LEITURA6
(2Rs 5, 14-17)

Leitura do Segundo Livro dos 
Reis. Naqueles dias, 14Naamã, o 
sírio, desceu e mergulhou sete ve-
zes no Jordão, conforme o homem 
de Deus tinha mandado, e sua car-
ne 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 outro 
Deus em toda a terra, senão o que 
há em Israel! Por favor, aceita um 
presente de mim, teu servo”. 16Eli-
seu respondeu: “Pela vida do Se-
nhor, a quem sirvo, nada aceitarei”. 
E, por mais que Naamã insistisse, 
ficou firme na recusa. 17Naamã 
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 
Senhor”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO RESPONSORIAL 
97 (98)7

(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 can-
to novo, * porque ele fez prodígios! 
* Sua mão e o seu braço forte e 
santo * alcançaram-lhe a vitória.
2. O Senhor fez conhecer a sal-
vação * 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 nosso 
Deus. * Aclamai o Senhor Deus, ó 
terra inteira, * alegrai-vos e exultai!

SEGUNDA LEITURA8
(2Tm 2, 8-13)

Leitura da Segunda Carta de 
São Paulo a Timóteo. Caríssimo, 
8lembra-te de Jesus Cristo, da des-
cendência de Davi, ressuscitado 
dentre os mortos, segundo o meu 
evangelho. 9Por ele eu estou so-
frendo até às algemas, como se eu 
fosse um malfeitor; mas a palavra 
de Deus não está algemada. 10Por 
isso suporto qualquer coisa pelos 
eleitos, para que eles também al-
cancem a salvação, que está em 
Cristo Jesus, com a glória eterna. 
11Merece fé esta palavra: se com 
ele morremos, com ele viveremos. 
12Se com ele ficamos firmes, com 
ele reinaremos. Se nós o nega-
mos, também ele nos negará. 13Se 
lhe somos infiéis, ele permanece 
fiel, pois não pode negar-se a si 
mesmo. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO 
DO EVANGELHO9

(Cantando Salmos e Aclamações P. 242)

Aleluia, aleluia, aleluia! 
- Em tudo dai graças, pois, esta é 
a vontade de Deus para convosco 
em Cristo Jesus.

EVANGELHO10
(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 passa-
va entre a Samaria e a Galileia. 
12Quando estava para entrar num 
povoado, dez leprosos vieram ao 
seu encontro. Pararam à distância, 
13e gritaram: “Jesus, Mestre, tem 
compaixão de nós!”14Ao vê-los, Je-
sus disse: “Ide apresentar-vos aos 
sacerdotes”. Enquanto caminha-
vam, aconteceu que ficaram cura-
dos. 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 samaritano. 17Então Jesus lhe 
perguntou: 18”Não foram dez os 

curados? E os outros nove, onde 
estão? Não houve 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.

HOMILIA11
PROFISSÃO DE FÉ12

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 
poder do Espírito Santo; / nasceu 
da Virgem Maria; / padeceu sob 
Pôncio Pilatos, / foi crucificado, mor-
to 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 San-
to; / na Santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna. Amém

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, tendo acolhido, na 
fé, a mensagem de salvação, confie-
mos ao Senhor nossos anseios de 
vida e de libertação:
T. Curai-nos, Senhor, e nós vos 
bendiremos para sempre!
1. Senhor, “se convosco morremos, 
convosco viveremos”. Dai-nos a gra-
ça de crer sempre em vossa promes-
sa de vida eterna mesmo quando nos 
sentimos ameaçados pelos poderes 
deste mundo.
2. Senhor, “se vos somos infiéis, Vós 
permaneceis fiel”. Dai-nos sempre a 
graça do perdão de nossas infidelida-
des à vossa palavra.
3. Senhor, que recebestes de um úni-
co leproso a gratidão por sua cura; 
dai-nos sempre a virtude da gratidão 
para com todos que nos fazem o bem 
e, sobretudo para convosco que sois 
o Sumo Bem.
4. Curai-nos, Senhor, de toda a in-
diferença e do nosso não reconhe-
cimento de vossa presença no meio 
de nós, sobretudo nos mais pobres e 
necessitados.
5. Neste Mês das Missões, tornai-nos 
generosos e solidários com os mis-
sionários e missionárias que testemu-
nham a alegria do Evangelho em todo 
o mundo, rezemos.

(outras preces da comunidade)



P. Rezemos juntos a Oração Missio-
nária deste ano: 
T. Pai de misericórdia, que criastes o 
mundo e o confiastes aos seres hu-
manos. Guiai-nos com vosso Espíri-
to para que, como Igreja missionária 
de Jesus, cuidemos da Casa Co-
mum com responsabilidade. Maria, 
Mãe Protetora, inspirai-nos nessa 
missão. Amém.

Liturgia Eucarística
APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS14

(CD VII Fx 12)

1. Bendito seja Deus Pai, do universo 
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 vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do universo 
o criador, pelo vinho que nós recebe-
mos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da construção 
do mundo novo, com Deus, que jamais 
despreza nossa imensa pequenez.

ORAÇÃO SOBRE 
AS OFERENDAS15

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor ...
P. Acolhei, ó Deus, com estas oferen-
das, as preces dos vossos fiéis, para 
que o nosso culto filial nos leve à gló-
ria do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA  VI D16
Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação, dar-vos gra-
ças, sempre e em todo o lugar, Pai 
misericordioso e Deus fiel. Vós nos 
destes Vosso Filho Jesus Cristo, nos-
so Senhor e Redentor. Ele sempre se 
mostrou cheio de misericórdia pelos 
pequenos e pobres, pelos doentes e 
pecadores, colocando-se ao lado dos 
perseguidos e marginalizados. Com a 
vida e a palavra anunciou ao mundo 
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 proclama-
mos o hino de Vossa glória cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo…
P. Na verdade, Vós sois santo e dig-
no 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 dis-
cípulos, Ele nos revela as Escrituras 
e parte o pão para nós. 
T. O vosso Filho permaneça entre 
nós!
P. Nós Vos suplicamos, Pai de bonda-
de, que envieis o Vosso Espírito San-
to 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!
P. Na véspera de Sua paixão, durante 
a última Ceia, Ele tomou o pão, deu 
graças e o partiu e deu a Seus discí-
pulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ EN-
TREGUE POR VÓS. 
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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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!
P. Celebrando, pois, ó Pai santo, a 
memória de Cristo, Vosso Filho, nos-
so 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 ofe-
recemos o pão da vida e o cálice da 
bênção. Olhai com bondade para a 
oferta da Vossa Igreja. Nela Vos apre-
sentamos o sacrifício pascal de Cris-
to, 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!
P. Senhor Deus, conduzi a Vossa 
Igreja à perfeição na fé e no amor; 
em comunhão com o nosso Papa 
Francisco, o nosso Bispo Odilo e 
seus Auxiliares, com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o povo 
que conquistastes.
T. Confirmai o vosso povo na uni-
dade!
P. Dai-nos olhos para ver as neces-
sidades e os sofrimentos dos nossos 
irmãos e irmãs; inspirai-nos palavras 
e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo 
de Cristo, e seguindo o seu manda-
mento, nos empenhemos lealmente 

no serviço a eles. Vossa Igreja seja 
testemunha viva da verdade e da li-
berdade, da justiça e da paz, para 
que toda a humanidade se abra à es-
perança de um mundo novo.
T. Ajudai-nos a criar um mundo 
novo!
P. Lembrai-vos dos nossos irmãos e 
irmãs que adormeceram na paz do 
Vosso Cristo, e de todos os falecidos, 
cuja fé só Vós conhecestes: aco-
lhei-os na luz da Vossa face e con-
cedei-lhes, no dia da ressurreição, a 
plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos to-
dos à morada eterna, onde viveremos 
para sempre convosco. E em comu-
nhão com a bem-aventurada Virgem 
Maria, com São José, seu Esposo, 
com os Apóstolos e Mártires, e todos 
os Santos, Vos louvaremos e glorifica-
remos, por Jesus Cristo, Vosso Filho. 
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
Vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra 
e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17
P. Rezemos com amor e confiança a 
oração que o Senhor Jesus nos en-
sinou: 
T. Pai nosso …
P. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, ...
T. Vosso é o reino, o poder e a gló-
ria para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos Apóstolos...
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Em Jesus, que nos tornou todos 
irmãos e irmãs com sua cruz, sau-
dai-vos com um sinal de reconcilia-
ção e de paz.
T. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo...
P. Eu sou a luz do mundo; quem me 
segue não andará nas trevas, mas 
terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, mas 
dizei uma palavra e serei salvo(a).

CANTO DA COMUNHÃO18
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 enfermidades e me per-
doa os pecados.
2. Tira-me tira da triste morte, me dá 
carinho e amor. Com sua misericórdia 
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 com-
paixão e não se sente ofendido.
4. Guardando mágoa não fica e é lento 
pra castigar. É sempre cheio de amor e 
gosta de perdoar. De nossos erros não 
usa, para de nós se vingar.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO19

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

ORAÇÃO AO NOSSO 
PATRONO20

T. Ó São Paulo, / Patrono de nossa 
Arquidiocese, / discípulo e missio-
nário de Jesus Cristo: / ensina-nos 
a acolher a Palavra de Deus / e abre 
nossos olhos à verdade do Evan-
gelho. / Conduze-nos ao encontro 
com Jesus, / contagia-nos com 
a fé que te animou/ e infunde em 
nós coragem e ardor missionário, 
/ para testemunharmos a todos / 
que Deus habita esta Cidade imen-
sa / e tem amor pelo seu povo! / 
Intercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém.

Ritos Finais

BÊNÇÃO FINAL21
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Que Deus todo-poderoso vos livre 
sempre de toda adversidade e derra-
me sobre vós as suas bênçãos. 

CUIDAR DA CASA COMUM 
MÊS DAS MISSÕES

T. Amém.
P. Torne os vossos corações atentos 
à sua palavra, a fim de que transbor-
deis de alegria divina. 
T. Amém.
P. Assim, abraçando o bem e a jus-
tiça, possais correr sempre pelo ca-
minho dos mandamentos divinos e 
tornar-vos coerdeiros dos santos. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

CANTO FINAL22
(CO 452)

Anunciaremos teu Reino Senhor! 
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! Reino 
que não é deste mundo! Teu Reino, 
Senhor! Teu Reino.
4. Reino que já começou! Reino que 
não terá fim! Teu Reino, Senhor! Teu 
Reino.
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Outubro é o Mês das Missões, 
um período de intensificação das 
iniciativas de animação e coo-
peração missionária em todo o 
mundo. O objetivo é sensibilizar, 
despertar vocações missionárias 
e realizar a Coleta no Dia Mun-
dial das Missões, que acontece-
rá no próximo dia 23 de outubro, 
conforme instituído pelo papa 
Pio XI em 1926.

“Cuidar da Casa Comum é 
nossa missão”. Este é o tema 
escolhido para a Campanha Mis-
sionária em 2016. O lema é ex-
traído da narrativa da criação no 
livro do Gênesis: “Deus viu que 
tudo era muito bom” (Gn 1, 31). 
O projeto do Criador é maravi-
lhoso, mas encontra-se ameaça-
do! A preocupação pela ecologia 
parte de dois gritos: o grito dos 
pobres que mais sofrem, e o grito 
da Terra que geme pela explora-
ção. A temática retoma a Campa-
nha da Fraternidade Ecumênica 
deste ano e amplia a missão de 

cuidar da vida em todo o plane-
ta. 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 crian-
ças que estão crescendo?” (LS 
160). Em nossa Casa Comum, 
tudo está interligado, unido por 
laços invisíveis, como uma única 
família universal. E nós recebe-
mos de Deus a missão de cuidar 
dessas relações. Isso tem a ver 
com a missão da Igreja. Quere-
mos fazer do cuidado do planeta 
a nossa missão até os confins do 
mundo. Diante da crise socioam-
biental, nem todos temos de ser 
especialistas e saber tudo, mas 
temos o dever de mudar nossos 
hábitos e apoiar ações práticas.

Texto Base do "Dia Mundial 
das Missões 2016"

2ª: Gl 4 22-24. 26-27. 31 – 5,1 ; Sl 112(113),1-2. 3-4. 5a e 6-7 (R/. cf. 2) ; Lc 11,29-32
3ª: Gl 5,1-6 ; Sl 118(119),41. 43. 44. 45. 47. 48 (R/. 41a) ; Lc 11,37-41
4ª: NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA, Padroeira do Brasil, solenidade. Est 5,1b-2; 
7,2b-3 ; Sl 44(45),11-12a.12b-13.14-15a.15b-16 (R/. 11 e 12a) ; Ap 12,1.5.13a.15-16a ; Jo 2,1-11
5ª: Ef 1,1-10 ; Sl 97(98),1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R/. 2a) ; Lc 11,47-54
6ª: Ef 1,11-14 ; Sl 32(33),1-2. 4-5. 12-13 (R/. 12b) ; Lc 12,1-7
Sáb.: Ef 1,15-23 ; Sl 8,2-3a.4-5.6-7 (R/. 7) ; Lc 12,8-12

LEITURAS DA SEMANA:


