
POVO DE DEUS 
em São Paulo

29º DOMINGO DO  
TEMPO COMUM 

DIA MUNDIAL DAS 
MISSÕES

la, * 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 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 e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, 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 
corações arrependidos, tende pie-
dade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que viestes chamar os 
pecadores, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que intercedeis por nós 
junto do Pai, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados 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.

RITOS INICIAIS
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Anim. Hoje é o Dia Mundial das 
Missões e da Pontifícia Obra da 
Infância Missionária. É para esta 
grande causa que as coletas de 
hoje são destinadas. Em comu-
nhão com o Sínodo dos Bispos, 
que se realiza em Roma, façamos 
das coletas desta Missa nosso 
tributo à evangelização. Reze-
mos pelos missionários e missio-
nárias que entregam suas vidas 
pelo anúncio do Evangelho, pois 
ser missionário é, antes de tudo, 
acolher o amor de Deus e levá-
-lo a toda a humanidade. Ainda 
nos lembremos de que este é o mês 
da promoção dos dízimos na Ar-
quidiocese, e que o Dízimo é uma 
maneira bíblica de sustentar a co-
munidade, para que ela se dedique 
sempre mais à evangelização.

1. ABERTURA SL 129(130)

(CD Liturgia VII Fx 14 - HL3 p.129)

Meu Deus, tu vais me escutar, 
* como a pupila, como a pupi-

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. O amor é o mais perfeito 
serviço e a mais elevada missão 
que a Igreja desempenha no mun-
do. Ouçamos com atenção: 

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 53,10-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
10O Senhor quis macerá-lo com 
sofrimentos. Oferecendo sua vida 
em expiação, ele terá descendên-
cia duradoura, e fará cumprir com 
êxito a vontade do Senhor. 11Por 
esta vida de sofrimento, alcança-
rá luz e uma ciência perfeita. Meu 
servo, o justo, fará justos inúmeros 
homens, carregando sobre si suas 
culpas. – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.



e lhe disseram: “Mestre, queremos 
que faças por nós o que vamos 
pedir”. 36Ele perguntou: “O que 
quereis que eu vos faça?” 37Eles 
responderam: “Deixa-nos sentar 
um à tua direita e outro à tua es-
querda, quando estiveres na tua 
glória!” 38Jesus então lhes disse: 
“Vós não sabeis o que pedis. Por 
acaso podeis beber o cálice que 
eu vou beber? Podeis ser batiza-
dos com o batismo com que vou 
ser batizado?” 39Eles responderam: 
“Podemos”. E ele lhes disse: “Vós 
bebereis o cálice que eu devo be-
ber, e sereis batizados com o batis-
mo com que eu devo ser batizado. 
40Mas não depende de mim, con-
ceder o lugar à minha direita ou 
à minha esquerda. É para aqueles 
a quem foi reservado”. 41Quando 
os outros dez discípulos ouviram 
isso, indignaram-se com Tiago e 
João. 42Jesus os chamou e disse: 
“Vós sabeis que os chefes das na-
ções as oprimem e os grandes as 
tiranizam. 43Mas, entre vós, não 
deve ser assim: quem quiser ser 
grande, seja vosso servo; 44e quem 
quiser ser o primeiro, seja o escra-
vo de todos. 45Porque o Filho do 
Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida 
como resgate para muitos”. 
 – 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 
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. Imploremos ao Pai, de quem 
Jesus é o grande Missionário, que 

nos ajude a levar avante a missão 
que nos foi confiada.
T. Senhor, escutai a nossa prece.
1. Ó Pai, que a Igreja, nos cenários 
do mundo de hoje, transmita com 
eficácia a fé cristã.
2. Abençoai os missionários e mis-
sionárias que deixam tudo para 
levar a mensagem de Cristo ao 
mundo. 
3. Recompensai todos os cristãos 
que assumem em sua própria reali-
dade a fronteira da missão.
4. Favorecei a nossa Arquidiocese, 
ajudando-nos a assumir as frontei-
ras missionárias da cidade. 
5. Fazei que todos os cristãos assu-
mam a missão como uma vocação 
inerente à fé. 
6. Ajudai-nos a fortalecer o Dízi-
mo, consolidando nossas comuni-
dades em missão.
(outras intenções da comunidade)
P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém. 

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 32(33) 
(HL, p163 (=à Fx 12 CD IX)

Sobre nós venha, Senhor, * a 
vossa graça, * pois, em vós, 
nós esperamos!

1. Pois reta é a palavra do Senhor, 
* e tudo o que ele faz merece fé. 
Deus ama o direito e a justiça, 
* transborda em toda a terra a 
sua graça.

2. Mas o Senhor pousa o olhar 
* sobre os que o temem, * e 
que confiam esperando em seu 
amor, * para da morte libertar 
as suas vidas * e alimentá-los * 
quando é tempo de penúria.

3. No Senhor nós esperamos con-
fiantes, * porque ele é nosso 
auxílio e proteção! * Sobre nós 
venha, Senhor, a vossa graça, 
* da mesma forma que em vós 
nós esperamos!

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 4,14-16)

Leitura da Carta aos Hebreus 
Irmãos: 14Temos um  Sumo Sacer-
dote eminente, que entrou no céu, 
Jesus, o Filho de Deus. Por isso, 
permaneçamos firmes na fé que 
professamos. 15Com efeito, temos 
um  Sumo Sacerdote capaz de se 
compadecer de nossas fraquezas, 
pois ele mesmo foi provado em 
tudo como nós, com exceção do 
pecado. 16Aproximemo-nos então, 
com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos miseri-
córdia e alcançarmos a graça de 
um auxílio no momento oportuno.
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

(= à Fx 20, CD “Liturgia VI” HL 3, 228)

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

Jesus Cristo veio servir, * Cristo veio 
dar sua vida. * Jesus Cristo veio sal-
var, * Viva Cristo, Cristo viva!

10. EVANGELHO (Mc 10,35-45 

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 35Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, foram a Jesus 

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD “LITURGIA 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.

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 
imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Dai-nos, ó Deus, usar os vos-
sos dons servindo-vos com li-
berdade, para que, purificados 
pela vossa graça, sejamos reno-
vados pelos mistérios que ce-
lebramos em vossa honra. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.



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 
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. Fortalecei, Senhor, na unidade 
os convidados a participar da vos-
sa mesa. Em comunhão com nosso 
o Papa Bento, com o nosso Bispo 
Odilo, com todos os Bispos, presbí-
teros, diáconos e com todo o vosso 
povo, possamos irradiar confiança 
e alegria e caminhar com fé e espe-
rança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa es-
perança!
2C. Lembrai-vos dos nossos ir-
mãos e irmãs...(N. N.) que ador-
meceram na paz do vosso Cristo, e 
de todos os falecidos cuja fé só vós 
conhecestes: acolhei-os na luz da 
vossa face e concedei-lhes, no dia 
da ressurreição, a plenitude da vida.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz 
eterna!
3C. 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.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - B 

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 necessá-
rio, é nosso dever e salvação dar-
-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, criador 
do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabe-
doria, agindo sempre no meio de 
nós. Com vosso braço poderoso, 
guiastes pelo deserto vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a for-
ça do Espírito Santo, acompanhais 
sempre a vossa Igreja, peregrina 
neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pe-
los caminhos da história até a fe-
licidade perfeita em vosso Reino. 
Por esta razão, também nós, com 
os Anjos e Santos, proclamamos a 
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 Es-
pírito Santo 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, du-
rante 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 

17. RITO DA COMUNHÃO

18. CANTO DE COMUNHÃO 
(= Fx 13 CD IX) Sl 112(113)

Veio o Filho do Homem ao 
mundo, * para dar sua vida 
por muitos; * foi o preço da li-
bertação, * quem se faz, nesta 
mesa, teu pão!

1. Louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai, * ao nome santo do Senhor 
cantai! * Agora e para sempre é 
celebrado, * desde o nascer ao 
pôr-do-sol louvado.

2. Acima das nações domina Deus, 
* sua glória é maior que nos 
altos céus. * Ninguém igual a 
Deus, que das alturas * se incli-
na para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humi-
lhado * e tira da miséria o rejei-
tado. * Faz dele com os grandes 
uma família, * da estéril, mãe 
feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus cria-
dor, * louvado seja o Filho Re-
dentor! * Louvado seja o Espí-
rito de Amor * Três vezes santo, 
altíssimo Senhor!

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

T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de Deus / e abre nossos olhos à 
verdade do Evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 

RITO DA COMUNHÃO

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.



l2ª-: Ef 2,1-10; Sl 99 (100),2.3.4.5 (R/. 3b); Lc 12,13-21 l3ª-: Ef 2,12-22; Sl 84 (85),9ab-10.11-12.13-14  
(R/. cf. 9); Lc 12,35-38 l4ª-: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/. cf. 3); Lc 12,39-48 l 5ª-: Ef 3,14-21; Sl 32 
(33),1-2.4-5.11-12.18-19 (R/. 5b); Lc 12,49-53 l6ª-: Ef 4,1-6; Sl 23 (24),1-2.3-4ab.5-6 (R/. cf. 6); Lc 12,54-59  
lSab.-: Ef 4,7-16; Sl 121 (122),1-2.3-4a.4b-5 (R/. cf. 1); Lc 13,1-9  l30º DTC Jr 31,7-9; Sl 125 (126),1-2ab.2cd-3.4-5.6 
(R/. 3); Hb 5,1-6; Mc 10,46-52 (O cego de Jericó)
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RITOS FINAIS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TEMPO 
COMUM I

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo 
entendimento, guarde vossos cora-
ções e vossas mentes no conheci-
mento e no amor de Deus, e de seu 
Filho Jesus Cristo. 
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL HL3, P.441 CO 795

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, 
* ao teu chamado de amor res-
ponder. * Na alegria te quero 
servir * e anunciar o teu Reino 
de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando 
teu Amor, * pois disponível estou 
* para servir-te, Senhor! (bis)

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

Deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
São Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém

Este Dia Mundial das Missões e da 
Obra Pontifícia da Infância Mis-
sionária reveste-se de um caráter 
muito especial: ela transcorre no 
50º aniversário do Concílio Ecu-
mênico Vaticano II e no Ano da 
Fé. O Concílio teve por primeiro 
objetivo renovar e aprofundar a 
fé da Igreja, mediante uma nova 
ação missionária. Decorridos 50 
anos, estamos vendo mais claro 
que nunca, como isso é necessário. 
Vamos fazer a nossa parte!
Hoje, o Papa canoniza 7 novos 
Santos da Igreja; vários deles fo-
ram missionários. Os melhores 
missionários são os santos, aqueles 
que já estão no céu e aqueles que 
ainda vivem entre nós. Eles atra-
em as pessoas para Deus, indicam 
com palavras e pelo seu exemplo 
qual é o caminho que leva a Deus 
e como deve viver quem está com 
Deus. Também nós somos cha-
mados a ser santos! “Sede santos, 
porque vosso Deus é santo!”.
Em Roma, está sendo realizada 
a 13ª. Assembleia Geral Ordiná-
ria do Sínodo dos Bispos, sobre 
a “Nova Evangelização para a 
Transmissão da Fé Cristã”. A mis-
são não é obra de poucos. É urgen-
te que toda a Igreja se coloque em 
estado permanente de missão. Não 
basta ter feito missão uma vez, ou 
ter sido evangelizado uma vez... A 
transmissão e a acolhida da fé são 

processos permanentes na vida, 
mesmo para quem já crê. A obra 
evangelizadora é absolutamente 
urgente, sob pena de esfriar, ou 
até de se interromper a transmis-
são da fé. Todos temos a nossa 
parte na missão da Igreja.
Estamos preparando a Jornada 
Mundial da Juventude do Rio de 
Janeiro, de julho de 2013. O Papa 
já escolheu o lema para esse gran-
de encontro, que ele terá com jo-
vens do mundo inteiro: “ide, pois, 
fazei discípulos meus todos os po-
vos!” (Mt 28,19). Os jovens são 
convidados a serem missionários 
de outros jovens. Eles próprios 
serão os maiores beneficiados. 
Convido todos os pais a apoia-
rem as iniciativas de preparação 
da Jornada nas paróquias, comu-
nidades e outras organizações da 
Igreja; e também a incentivarem 
os filhos jovens para a participa-
ção na Jornada do Rio. Será uma 
grande experiência de fé e de vida 
eclesial, que lhes fará bem para o 
resto de suas vidas!
Neste Dia Mundial das Missões, 
façamos nossa doação generosa 
na coleta para as missões; assim 
estaremos apoiando concretamen-
te as iniciativas missionárias da 
Igreja em todo o mundo. Quem 
ajuda outras pessoas a encontra-
rem Deus não será esquecido! 
Deus ama a quem dá com alegria!

MISSÃO URGENTE!
Card.Odilo P. Scherer,

Arcebispo de São Paulo

Encontro Arquidiocesano da Catequese
Dia 27 de outubro

Centro Pastoral São José (Belém),  
das 14 às 17 horas.


