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RITOS INICIAIS
CANTO DE ABERTURA

(Sl 16, 6.8) 1
Eu vos chamo, ó meu Deus, porque 
me ouvis; / inclinai o vosso ouvido 
e escutai-me! / Protegei-me qual 
dos olhos a pupila / e guardai-me 
à proteção de vossas asas. 
1. Ó Senhor, ouvi a minha justa cau-
sa, / escutai-me e atendei o meu 
clamor! / Inclinai o vosso ouvido à 
minha prece, / pois não existe falsi-
dade nos meus lábios! 
2. De vossa face é que me venha o 
julgamento, / pois vossos olhos sa-
bem ver o que é justo. / Provai meu 
coração durante a noite, / visitai-o, 
examinai-o pelo fogo. 
 3. Seguindo as palavras que disses-
tes, / andei sempre nos caminhos 
da Aliança. / Os meus passos eu fir-
mei na vossa estrada, / e por isso os 
meus pés não vacilaram. 

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte 
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 
Cristo.
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

P. (ou Anim.) Irmãos e irmãs, pou-
co a pouco vamos nos aproximan-
do do final do ano litúrgico e o Se-
nhor nos oferece a oportunidade 
de nos reunirmos em seu nome 
para elevar ao Pai nossa grande 
e solene oração de ação de gra-
ças, expressão maior de nossa 
fé. Queremos que por ocasião da 
vinda gloriosa do Senhor, Ele nos 
encontre todos perseverantes na 
oração. Entreguemo-nos, pois, 
confiantes ao Senhor que escu-
ta nossa prece e que nos guarda 
como a pupila de seus olhos. 

ATO PENITENCIAL3
P. O Senhor Jesus, que nos convida à 
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança 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 
pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos: (silêncio) Deus eterno 
e todo-poderoso, dai-nos a graça 
de estar sempre ao vosso dispor, e 
vos servir de todo o coração. Por 
N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. O Senhor tem uma Palavra de 
salvação a nos oferecer. Escutemos 
com atenção.

PRIMEIRA LEITURA
(Ex 17, 8-13)

6
Leitura do Livro do Êxodo. Naque-
les dias, 8os amalecitas vieram ata-
car Israel em Rafidim. 9Moisés disse 
a Josué: “Escolhe alguns homens e 
vai combater contra os amalecitas. 
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Amanhã estarei, de pé, no alto da 
colina, com a vara de Deus na mão”. 
10Josué fez o que Moisés lhe tinha 
mandado e combateu os amaleci-
tas. 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 pesadas. 
Pegando então uma pedra, coloca-
ram-na debaixo dele para que se 
sentasse, e Aarão e Ur, um de cada 
lado sustentavam as mãos de Moi-
sés. Assim, suas mãos não se fati-
garam até ao pôr do sol, 13e Josué 
derrotou Amalec e sua gente a fio 
de espada. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO                  120(121)7
 

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 Senhor 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 partida e 
na chegada, / ele te guarda, desde 
agora e para sempre!

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

8
Leitura da Segunda Carta de São 
Paulo a Timóteo. Caríssimo,14per-
manece firme naquilo que apren-
deste e aceitaste como verdade; tu 
sabes de quem o aprendeste. 15Des-
de a infância conheces as Sagradas 
Escrituras: elas têm o poder de te 
comunicar a sabedoria que conduz 
à salvação pela fé em Cristo Jesus. 
16Toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para ensinar, para argu-
mentar, para corrigir e para educar 
na justiça, 17a fim de que o homem 
de Deus seja perfeito e qualificado 

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 glorio-
sa e do seu Reino, eu te peço com 
insistência: 2proclama a palavra, in-
siste oportuna ou inoportunamen-
te, argumenta, repreende, aconse-
lha, com toda paciência e doutrina. 
- Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO9
Aleluia, aleluia, aleluia!
A Palavra de Deus é viva e eficaz; em 
suas ações; penetrando os senti-
mentos vai ao íntimo dos corações.

EVANGELHO
(Lc 18,1-8)

10
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 1Jesus contou 
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 procu-
ra do juiz, pedindo: ‘Faze-me justiça 
contra o meu adversário!’4Duran-
te 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 aborre-
cendo. 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 escolhidos, 
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 Homem, 
quando vier, será que ainda vai en-
contrar fé sobre a terra?” - 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, 
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 Santo; / na Santa Igreja 
Católica; / na comunhão dos san-
tos; / na remissão dos pecados; / 
na ressurreição da carne; / na vida 
eterna. Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS13
P. Irmãos e irmãs, confiantes, ele-
vemos nossas preces ao Pai, como 
Jesus nos pediu,e peçamos: 
T. Senhor, atendei a nossa prece!
1. Pai Santo, para que vossa Igreja 
permaneça firme naquilo que apren-
deu e aceitou na fé, dialogando com 
as culturas; acompanhai os traba-
lhos do sínodo para a Amazônia.
2. Senhor, vossa Palavra é útil para 
ensinar, para argumentar, para cor-
rigir e para educar na justiça; dai 
força e coragem aos nossos missio-
nários para que mantenham sem-
pre viva em suas vidas a força reno-
vadora da vossa Palavra. 
3. Senhor, que nos advertis sobre a 
possibilidade de não encontrardes 
fé sobre a terra quando vierdes em 
vossa glória; dai, com o auxílio do 
vosso Espírito, que não desanime-
mos em nossa vida de oração.
4. Senhor, que nos ensinastes a re-
zar com perseverança; acompanhai 
com especial carinho os consagra-
dos e consagradas que se dedicam 
à oração e, com ela, sustentam a 
missão da Igreja.

(Outras intenções da comunidade)
P. Confiantes, rezemos a Oração do 
mês missionário extraordinário: 
T. Pai Nosso, / o teu Filho Unigê-
nito, Jesus Cristo, / ressuscitado 
dentre os mortos, / confiou aos 
seus discípulos o mandato: / “Ide 
e fazei discípulos todos os povos”. 
/ Recorda-nos que, pelo Batismo, 
/ tornamo-nos participantes da 
missão da Igreja. / Pelos dons do 
Espírito Santo, / concede-nos a 
graça de sermos testemunhas do 
Evangelho, / corajosos e vigilan-
tes, / para que a missão confiada 
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à Igreja, / ainda longe de estar rea-
lizada, / encontre novas e eficazes 
expressões / que levem vida e luz 
ao mundo. / Ajuda-nos, Pai Santo, 
/ a fazer com que todos os povos / 
possam encontrar-se com o amor e 
a misericórdia de Jesus Cristo, / Ele 
que é Deus e contigo, / vive e reina 
/ na unidade do Espírito Santo, / 
agora e para sempre. Amém.

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS

14

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 vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, do univer-
so o criador, pelo vinho que nós re-
cebemos, foi de graça e com amor.
3. E nós participamos da constru-
ção do mundo novo. Com Deus, 
que jamais despreza nossa imensa 
pequenez.

ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

15

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.

(MR, p.495) 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA V16

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 agradecen-
do com alegria, juntando nossa voz 
à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, para cantar (dizer):
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus 
do universo! O céu e a terra procla-
mam a vossa glória. Hosana nas al-
turas! Bendito o que vem em nome 
do Senhor! Hosana nas alturas!
CP. Senhor, vós que sempre quises-
tes ficar muito perto de nós, viven-

do conosco no Cristo, falando co-
nosco por ele,
CC. Mandai vosso Espírito Santo, a 
fim de que as nossas ofertas se mu-
dem no Corpo e no Sangue de nos-
so Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
Na noite em que ia ser entregue, 
ceando com seus apóstolos, Jesus, 
tendo 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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 Cristo 
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 
Vinho 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, para 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que cami-
nha nas estradas do mundo rumo 
ao céu, cada dia renovando a es-
perança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa Fran-
cisco ser bem firme na Fé, na Cari-
dade e a Odilo, que é Bispo desta 
Igreja, muita luz pra guiar o seu re-
banho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na com a Virgem, Mãe de Deus e 
da Igreja, seu Esposo, São José, 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 
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 re-
unidos e somos povo santo e pe-
cador, dai força para construirmos 
juntos o vosso reino que também 
é nosso. 
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo, a vós, Deus Pai todo-pode-
roso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. 
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO17

CANTO DE COMUNHÃO
(Lc 18,1 e Sl 91)

1718
Jesus disse, então, aos seus segui-
dores: / É preciso orar sempre, sem 
jamais desistir. 
1. Como é bom agradecermos ao 
Senhor / e cantar salmos de louvor 
ao Deus Altíssimo! / Anunciar pela 
manhã vossa bondade, / e o vosso 
amor fiel, a noite inteira; 
2. Pois me alegrastes, ó Senhor, com 
vossos feitos, / e rejubilo de alegria 
em vossas obras. / Quão imensas, 
ó Senhor, são vossas obras, / quão 
profundos são os vossos pensa-
mentos! 
3. Só o homem insensato não en-
tende, / só o estulto não percebe 
nada disso! / Mesmo que os ímpios 
floresçam como a erva, / são desti-
nados a perder-se para sempre. 
4. O justo crescerá como a palmei-
ra, / florirá igual ao cedro que há no 
Líbano; / na casa do Senhor estão 
plantados, / nos átrios de meu Deus 
florescerão. 
5. Demos glória a Deus Pai onipo-
tente, / e a seu Filho Jesus Cristo Se-
nhor nosso, e ao Espírito que habita 
em nosso peito,/ pelos séculos dos 
séculos. Amém. 

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

19

P. Oremos: (silêncio) Dai-nos, ó 
Deus, colher os frutos da nossa par-
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ticipação na Eucaristia para que, 
auxiliados pelos bens terrenos, pos-
samos conhecer os valores eternos. 
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO PELO SÍNODO 
ARQUIDIOCESANO

20

T. Divino Espírito Santo, vós sois a 
alma da Igreja / e renovais a face 
da terra. / Vinde em nosso auxílio 
/ na realização do primeiro Síno-
do arquidiocesano de São Paulo. 
/ Renovai em nós a fé, a esperan-
ça e a caridade; / animai-nos com 
um vivo ardor missionário / para 
o testemunho do Evangelho nesta 
Cidade imensa. / Seguindo o exem-
plo de Maria, Mãe da Igreja, / do 
apóstolo São Paulo, Patrono de 
nossa Arquidiocese, / de São José 
de Anchieta, Santa Paulina e Santo 
Antônio de Santana Galvão, / dos 
bem-aventurados Padre Mariano e 
Madre Assunta / e dos santos Pa-
droeiros de nossas Comunidades, 
/ sejamos também nós ardorosos 
discípulos-missionários de Jesus 
Cristo / para que, nele, todos te-
nham vida em abundância. / Di-
vino Espírito Santo, iluminai-nos. 
Amém!

BÊNÇÃO FINAL21

RITOS FINAIS

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

Atenção! As partituras dos cantos estão disponíveis em nosso portal: www.arquisp.org.br/liturgia/folheto-povo-de-deus

CANTO FINAL22

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao 
teu chamado de amor responder. 
Na alegria te quero servir, e anun-
ciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu Vou, cantando 

A TODOS OS POVOS
Dentro do “mês missionário ex-
traordinário”, celebramos hoje o 
Dia Mundial das Missões, da Ju-
ventude Missionária e da Santa 
Infância. Em todo o mundo, as co-
munidades católicas promovem 
iniciativas especiais para difundir 
a “cultura missionária” na Igreja, 
a oração e o apoio concreto aos 
missionários e suas atividades.

O Papa Francisco quis que este 
mês de Outubro fosse um “mês 
missionário extraordinário”, para 
reavivar em todas as comuni-
dades e em todos os católicos a 
consciência de que somos um 
povo missionário, ciente de que 
“a messe é grande e os operários 
são poucos” e também que a res-
ponsabilidade missionária não é 
de uns poucos abnegados heróis, 
mas de todo o povo cristão. Não 
somos uma Igreja que já fez o que 
tinha que fazer... Temos muito a 
fazer para que o Evangelho de 
Cristo chegue a todos os povos e 
em toda parte.

Na virada do milênio, o Papa 
S.João Paulo II escreveu na sua 
Carta Apostólica “Novo millenio 
ineunte” (Entrando no Novo Mi-
lênio): “Longe de estar acabada, 
a missão da Igreja está apenas 
no seu início”! Para cada gera-
ção precisa recomeçar a missão 
evangelizadora, quer aqui perto, 
quer lá longe, em “terras missio-
nárias”. Se não se fizer assim, a fé 
esfria e acaba morrendo.

Isso vale muito especialmente 
para os nossos dias, quando ve-
mos aumentar o esfriamento da 
fé e da prática religiosa também 
entre os católicos. Quando já não 
se transmite mais a fé e a prática 
religiosa em casa, no seio da famí-
lia, muitos não se casam na Igreja 
e não batizam mais os filhos. Nes-
sas situações, é preciso retomar o 
trabalho missionário também nos 
lugares onde a maioria era cató-
lica.

Nosso sínodo arquidiocesano tem 
um propósito missionário e, após 
promover uma ampla tomada de 
consciência sobre a situação reli-
giosa e pastoral da Arquidiocese 
de São Paulo, proporá uma “con-
versão e renovação missionária”, 
a ser desenvolvida nos próximos 
anos. Damo-nos conta de que 
nossa Igreja na metrópole paulis-
tana precisa muito de uma nova 
ação e atitude missionária.

Neste Domingo, rezemos por to-
dos os missionários e, de maneira 
especial, pelos missionários que 
estão atuando em frentes missio-
nárias no Norte do Brasil, ou em 
outras áreas. E façamos um gesto 
concreto bem generoso de apoio 
ao trabalho dos missionários na 
Coleta para as Missões. Com nos-
so apoio, os missionários podem 
continuar seu trabalho também 
em nosso nome.

Cardeal Odilo P. Scherer
Arcebispo de São Paulo

teu Amor, pois disponível 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, 
poderei eu temer?


