
  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. “Devo anunciar às cidades o Reino de 
Deus” proclamava Jesus. / “Fui para isto 
mandado, é tão necessário que eu vá até 
o fim.” / “Trago a mensagem feliz, vou aos 
pobres falar, quero o escravo livrar. // É 
que o Espírito Santo me ungiu, enviou, 
está sobre mim.” (2x).

2. Tão importante é o seu Reino, que 
nada é maior, nada o pode igualar. / Rei-
no que nos libertando, perdoa o pecado, 
destrói todo mal. / Reino que dá alegria 
de estarmos com Deus, que veremos no 
céu. // E a porta do Reino é a Cruz do 
Senhor, nosso Deus imortal. (2x). 

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Est 1,9.10-11)

Senhor, tudo está em vosso poder, e nin-
guém pode resistir à vossa vontade. Vós 
fizestes todas as coisas: o céu, a terra, e 
tudo o que eles contêm; sois o Deus do 
universo!

3. Ato Penitencial
P. No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o 
pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos necessitados da mise-
ricórdia do Pai.   

    (Pausa)

P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a 
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas 
vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, 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 compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.
T. Amém.
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
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. Hino de Louvor
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 bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / 
nós vos damos graças por vossa imen-
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro 
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, / tende pie-
dade 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: Ó Deus eterno e todo-po-
deroso, que nos concedeis no vosso imen-
so amor de Pai mais do que merecemos 
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O amor de Deus por seus filhos é infinito, e nada pode dissolvê-lo. Sinal deste 
amor é o sacramento do matrimônio, por meio do qual homem e mulher se unem e 
geram vida. Tendo nascido na carne como nós, Jesus não se envergonha de ser nosso 
irmão. Pelo contrário: alegra-se por anunciar o amor de Deus a nós, ensina-nos o 
valor sagrado da união que Deus criou e, no seu corpo, sela definitivamente a aliança 
de amor entre Deus e nós. Não separemos, portanto, o que Deus uniu: respondamos 
com amor a este imenso Amor!
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OUTUBRO 
MÊS DAS

MISSÕES

e pedimos, derramai sobre nós a vossa 
misericórdia, perdoando o que nos pesa 
na consciência e dando-nos mais do que 
ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo.
T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Viver na graça Deus é viver em comu-
nhão com Ele e com os irmãos. Ouçamos 
sua Palavra e acolhamos seus ensina-
mentos.

6. Primeira Leitura
(Gn 2,18-24) (Sentados)

Leitura do Livro do Gênesis
18O Senhor Deus disse: “Não é bom que o 
homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxi-
liar semelhante a ele”. 19Então o Senhor 
Deus formou da terra todos os animais 
selvagens e todas as aves do céu, e trou-
xe-os a Adão para ver como os chamaria; 
todo o ser vivo teria o nome que Adão 
lhe desse. 20E Adão deu nome a todos 
os animais domésticos, a todas as aves 
do céu e a todos os animais selvagens; 
mas Adão não encontrou uma auxiliar 
semelhante a ele. 21Então o Senhor Deus 
fez cair um sono profundo sobre Adão. 
Quando este adormeceu, tirou-lhe uma 
das costelas e fechou o lugar com carne. 
22Depois, da costela tirada de Adão, o 
Senhor Deus formou a mulher e condu-
ziu-a a Adão. 23E Adão exclamou: “Desta 
vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da 
minha carne! Ela será chamada ‘mulher’ 
porque foi tirada do homem”. 24Por isso, 
o homem deixará seu pai e sua mãe e se 
unirá à sua mulher, e eles serão uma só 
carne. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 127(128)]

REFRÃO: O Senhor te abençoe de Sião, 
cada dia de tua vida.
1. Feliz és tu se temes o Senhor * e trilhas 
seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos 
hás de viver, * serás feliz, tudo irá bem!
2. A tua esposa é uma videira bem fecun-

da * no coração da tua casa; os teus filhos 
são rebentos de oliveira * ao redor de tua 
mesa.
3. Será assim abençoado todo homem * 
que teme o Senhor. O Senhor te abençoe 
de Sião, * cada dia de tua vida,
4. para que vejas prosperar Jerusalém, * 
e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que 
venha a paz a Israel, * que venha a paz ao 
vosso povo!

8. Segunda Leitura (Hb 2,9-11)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 9Jesus, a quem Deus fez pouco 
menor do que os anjos, nós o vemos coro-
ado de glória e honra, por ter sofrido a 
morte. Sim, pela graça de Deus em favor 
de todos, ele provou a morte. 10Convinha 
de fato que aquele, por quem e para quem 
todas as coisas existem, e que desejou 
conduzir muitos filhos à glória, levasse 
o iniciador da salvação deles à consu-
mação, por meio de sofrimentos. 11Pois 
tanto Jesus, o Santificador, quanto os 
santificados, são descendentes do mes-
mo ancestral; por esta razão, ele não se 
envergonha de os chamar irmãos. Palavra 
do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho
REFRÃO: Aleluia! Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! 
1. Jesus, primeiro evangelizador, a Igreja 
continua a tua missão. / Porém, precisa 
ainda ser evangelizada / e sempre reno-
vada por uma conversão. 
2. Os teus ensinamentos, ó Senhor, a 
Igreja é fiel em proclamar. / A salvação e 
a graça, tesouros preciosos, / não podem 
ser escondidos. São pra comunicar. 

10. Evangelho (Mc 10,2-16) 

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, [2alguns fariseus 
se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à 
prova, perguntaram se era permitido ao 

homem divorciar-se de sua mulher. 3Jesus 
perguntou: “O que Moisés vos ordenou?” 
4Os fariseus responderam: “Moisés per-
mitiu escrever uma certidão de divórcio 
e despedi-la”. 5Jesus então disse: “Foi por 
causa da dureza do vosso coração que 
Moisés vos escreveu este mandamento. 
6No entanto, desde o começo da criação, 
Deus os fez homem e mulher. 7Por isso, 
o homem deixará seu pai e sua mãe e os 
dois serão uma só carne. 8Assim, já não 
são dois, mas uma só carne. 9Portanto, 
o que Deus uniu, o homem não separe!” 
10Em casa, os discípulos fizeram, nova-
mente, perguntas sobre o mesmo assunto. 
11Jesus respondeu: “Quem se divorciar 
de sua mulher e casar com outra, come-
terá adultério contra a primeira. 12E se 
a mulher se divorciar de seu marido e 
casar com outro, cometerá adultério”.] 
13Depois disso, traziam crianças para 
que Jesus as tocasse. Mas os discípulos 
as repreendiam. 14Vendo isso, Jesus se 
aborreceu e disse: “Deixai vir a mim as 
crianças. Não as proibais, porque o Reino 
de Deus é dos que são como elas. 15Em 
verdade vos digo: quem não receber o 
Reino de Deus como uma criança, não 
entrará nele”. 16Ele abraçava as crianças 
e as abençoava, impondo-lhes as mãos. 
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus Pai todo-poderoso,
T. 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; / res-
suscitou 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 santos; 
/ na remissão dos pecados; / na res-
surreição da carne; / na vida eterna. / 
Amém.



13. Preces da Comunidade
P. Oremos, irmãos e irmãs, ao Senhor, 
que nos dirige palavras exigentes mas 
cheias de amor, e peçamos que Ele nos 
converta o coração, dizendo:
T. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
1. Pelos ministros da Igreja e pelos fiéis, 
para que sejam testemunhas da ternura 
de Deus, que criou o homem e a mulher 
à sua imagem, rezemos:
2. Pelos que se preparam para o sacra-
mento do matrimônio, para que encon-
trem nas palavras de Jesus o apelo à 
fidelidade no amor, rezemos:
3. Pelas famílias, em especial as que 
encontram dificuldades na vivência do 
mandamento do Senhor, para que encon-
trem apoio e acolhida para superar os 
desafios, rezemos:
4. Para que cada batizado esteja envol-
vido na evangelização e disponível para 
a missão, através de um testemunho de 
vida que tenha o sabor do Evangelho, 
rezemos:  
     (Outras intenções)

P. Acolhei, Senhor, a nossa oração e dai a 
todos aqueles por quem pedimos, a força 
de viverem no amor e na paz, para serem 
chamados vossos filhos. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO O coração do homem que 
quer libertação / encontra sua res-
posta na evangelização. 
1 Que é evangelizar? É a todos contar: 
/ Deus nos ama com amor de Pai. / E 
dando o próprio Filho, / no Espírito os 
homens atrai. / É dizer que em Jesus 
somos todos irmãos, / salvação tem 
começo aqui, / mas só na eternidade se 
deve concluir.
2. Para evangelizar não nos basta pre-
gar, / a missão ainda é bem maior: / 
fazer  pessoas, povos, / mudar todo o seu 

interior. / Ajudados por Deus, converter 
corações, / renovar formas de viver, / 
modificar critérios e os ideais rever.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-
-poderoso.
T.  Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício que instituístes e, pelos mis-
térios que celebramos em vossa honra, 
completai a santificação dos que salvas-
tes. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
Prefácio dos Domingos do Tempo 
Comum, V
A Criação
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 em todo o lugar, Senhor, Pai san-
to, Deus eterno e todo-poderoso. Vós 
criastes o universo e dispusestes os dias 
e as estações. Formastes o homem e a 
mulher à vossa imagem, e a eles subme-
testes toda a criação. Libertastes os fiéis 
do pecado e lhes destes o poder de vos 
louvar, por Cristo, Senhor nosso. Uni-
dos à multidão dos anjos e dos santos, 
proclamamos vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 
o vosso povo, para que vos ofereça em 

toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e = o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nos-
so, que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, 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 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente, e o deu a seus discípulos, 
dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. 
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. 
Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua Paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de 
graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a Virgem Maria, 
Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, N. (o santo 



do dia ou padroeiro) e todos os santos, 
que não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa N., o nosso Bispo 
N., com os bispos do mundo inteiro, o 
clero e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos 
e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça. Por Cristo, com Cristo, 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.

18. Rito da Comunhão
P. Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Tu que conheces minha extrema 
pequenez / e não receias nunca abai-
xar-te até mim! / Ah! Eu gostaria que tua 
bondade me deixasse morrer de amor. / 
Após esse favor ouve, ó Jesus, meu grito 
de ternura. 
REFRÃO: Vem, ao meu coração, Hós-
tia Branca que amo, / ó vem, ao meu 
coração que anseia só por Ti, por Ti .

2. Ó meu Jesus, és o Cordeiro que eu amo 
/ e só Tu me bastas, ó meu Bem Supremo! / 
Em Ti, eu tenho o céu, a terra e tudo; meu 
pão de cada dia és Tu, / ó Pão Vivo da fé, 
alimento celeste, ó mistério do Amor!
3. Meu doce Sol da vida, amabilíssimo 
Rei! / É tua pequena Hóstia, pequeni-
na como eu... / Como pareceis doce e 
humilde, humilde de coração! / Ó meu 
Bem-Amado, sob o véu, o véu da branca 
Hóstia!
4. Pão vivo que desceu do Céu, divina 
Eucaristia! / Ó Sagrado Mistério que 
o Amor produziu! / Nesse fogo de amor 
irei me consumir e, como um Serafim, 
te amarei. / Vives por mim numa hós-
tia escondido, escondido por Ti viverei 
também!
5. Em paz, espero a glória da celeste 
Morada / porque, na Hóstia, encontro 
o doce fruto do Amor! / A minha alma 
almeja esta Hóstia que amo acima de 
tudo, / inunda-me a paz, a paz divina, 
tendo nela sustento.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Lm 3,25)

Bom é o Senhor para quem confia nele, 
para aquele que o procura.

20. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS. Possamos, ó Deus onipo-
tente, saciar-nos do pão celeste e ine-
briar-nos do vinho sagrado, para que 
sejamos transformados naquele que agora 
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

21. Vivência
L. Iniciamos o mês das Missões. Neste 
ano o tema escolhido foi “Jesus Cristo é 
missão”; e o lema: “Não podemos deixar 
de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 
4,20). Unidos ao Senhor, assumamos nossa 

vocação de discípulos-missionários sendo 
criativos no anúncio do Evangelho da 
compaixão, solidariedade e esperança.

22. Bênção Final e Despedida
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 a sua face e se compa-
deça de vós.
T. Amém. 
P. Volva para vós o seu olhar e vos dê a 
sua paz.
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.

23. Canto Final
1. Lembrando tua voz que então falou: 
“Ide, ensinai”! , / em meio às provações, 
a Igreja quer se reanimar. / Renova seu 
fervor espiritual, mais uma vez; / vai 
alegre pelo mundo a anunciar.
REFRÃO: Eu vou proclamar o Reino, 
com todo fervor. // Eu vou arriscar 
minha vida por teu amor.
2. Somente ao receber teu Santo Espírito, 
Jesus, / os doze vão levar a Boa Nova, sem 
temer. / É Ele o principal na pregação; é 
inspirador / dos que lutam pelo Reino até 
morrer.
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ORAÇÃO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é uma 
esmola, porque não sois mendigo! Não é um 
auxílio, porque não precisais dele! Também 
não é o que me sobra, que vos ofereço. Esta 
oferta representa minha gratidão! Pois o que 
tenho eu o recebi de vós. Amém!”. 


