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27o Domingo do
Tempo Comum

Ano da Comunhão – Mês Missionário
A Igreja é missão – “Sereis minhas testemunhas” (At 1,8)

Neste Dia do Senhor, a Palavra de Deus nos recorda a importância da Fé em nossa

vida. Por isso é tão importante não deixar que ela se perca. Ao contrário, devemos
alimentá-la sem cessar, na certeza de que, por maiores que sejam os esforços, nunca
seremos capazes de realizar aquilo que só Deus mesmo é capaz. Outubro é o mês
dedicado à Missão. É o tempo em que, revendo toda a nossa vida, perguntamo-nos
se estamos realmente transmitindo nossa fé ao mundo que nos cerca.

Antífona da Entrada

Ritos Iniciais
1. Canto de Entrada

(De pé)

REFRÃO: Belos, formosos, são sobre
os montes / os pés daqueles que anunciam a paz, o amor! / Feliz, bendita,
qual pura fonte, / a voz daqueles que
louvam, cantam o seu Senhor!
1. És mensageiro do Amor primeiro: /
canta a esperança e vai então! / O amor
te impele a caminhar / por montes, vales,
por terra e mar: / é rico e não se cansa /
quem vai ao outro, o irmão, / pois Deus
é seu quinhão!
2. Vai, anuncia que é pleno dia, / que
no horizonte brilha uma luz! / Para cantar há uma razão, / ninguém caminha no
mundo em vão! / Serás como uma fonte,
estrela que reluz, / mostrando o Sol-Jesus.

2. Saudação

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 reuniu
no amor de Cristo.

(Est 1,9.10-11)

Senhor, tudo está em vosso poder, e ninguém 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!

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,
3. Ato Penitencial
/ Deus Pai todo-poderoso: / nós vos
P. No dia em que celebramos a vitória de
louvamos, / nós vos bendizemos, / nós
Cristo sobre o pecado e a morte, também
vos adoramos, / nós vos glorificamos, /
nós somos convidados a morrer para o
nós vos damos graças por vossa imenpecado e ressurgir para uma vida nova.
sa glória. / Senhor Jesus Cristo, Filho
Reconheçamo-nos necessitados da miseUnigênito, / Senhor Deus, / Cordeiro
ricórdia do Pai.
		
de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que
(Pausa)
tirais o pecado do mundo, / tende pieP. Confessemos os nossos pecados:
dade de nós. / Vós que tirais o pecado
do mundo, / acolhei a nossa súplica. /
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a
Vós que estais à direita do Pai, / tende
vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas
piedade de nós. / Só vós sois o Santo, /
vezes por pensamentos e palavras, atos
só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo,
e omissões, por minha culpa, minha
/ Jesus Cristo, / com o Espírito Santo,
tão grande culpa. E peço à Virgem
na glória de Deus Pai. / Amém.
Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos
e irmãs, que rogueis por mim a Deus,
5. Oração
nosso Senhor.
P. OREMOS: Ó Deus eterno e todoP. Deus todo-poderoso tenha compaixão
-poderoso, que nos concedeis no vosso
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
imenso amor de Pai mais do que mereconduza à vida eterna.
cemos e pedimos, derramai sobre nós a
vossa misericórdia, perdoando o que nos
T. Amém.
pesa na consciência e dando-nos mais do
P. Senhor, tende piedade de nós.
que ousamos pedir. Por nosso Senhor
T. Senhor, tende piedade de nós.
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
P. Cristo, tende piedade de nós.
Espírito Santo.
T. Cristo, tende piedade de nós.
T. Amém.

Entrada: Ir. Míria T. Kolling; Ofertas; Comunhão; Pós-Comunhão: D. Carlos Alberto Navarro e Waldeci Farias; Final: Ir. Elisabete T. do Prado.

Liturgia da Palavra
L. Deus sustenta nossa fé em meio às
tribulações da vida e, por sua vez, nossa
fé deve sempre se traduzir em atitudes
de serviço a Deus e ao próximo.

6. Primeira Leitura
(Hab 1,2-3;2,2-4) (Sentados)

Leitura da Profecia de Habacuc
Senhor, até quando clamarei, sem me
atenderes? Até quando devo gritar a ti:
“Violência!”, sem me socorreres? 3Por
que me fazes ver iniquidades, quando
tu mesmo vês a maldade? Destruições e
prepotência estão à minha frente; reina
a discussão, surge a discórdia. 2,2Respondeu-me o Senhor, dizendo: “Escreve esta
visão, estende seus dizeres sobre tábuas,
para que possa ser lida com facilidade. 3A
visão refere-se a um prazo definido, mas
tende para um desfecho, e não falhará;
se demorar, espera, pois ela virá com
certeza, e não tardará. 4Quem não é
correto, vai morrer, mas o justo viverá
por sua fé”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
2

7. Salmo Responsorial

Sl 94(95)

REFRÃO: Não fecheis o coração; ouvi
vosso Deus!
1. Vinde, exultemos de alegria no
Senhor, * aclamemos o Rochedo que nos
salva! Ao seu encontro caminhemos com
louvores, * e com cantos de alegria o celebremos!
2. Vinde adoremos e prostremo-nos por
terra, * e ajoelhemos ante o Deus que nos
criou! Porque ele é o nosso Deus, nosso
Pastor, e nós somos o seu povo e seu
rebanho, * as ovelhas que conduz com
sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz: * “Não
fecheis os corações como em Meriba,
como em Massa, no deserto, aquele dia,
em que outrora vossos pais me provocaram, * apesar de terem visto as minhas
obras”.

8. Segunda Leitura

(2Tm 1,6-8.13-14)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo a Timóteo
Caríssimo: 6Exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela
imposição das minhas mãos. 7Pois Deus
não nos deu um espírito de timidez mas
de fortaleza, de amor e sobriedade. 8Não
te envergonhes do testemunho de Nosso
Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas
sofre comigo pelo Evangelho, fortificado
pelo poder de Deus. 13Usa um compêndio
das palavras sadias que de mim ouviste
em matéria de fé e de amor em Cristo
Jesus. 14Guarda o precioso depósito, com
a ajuda do Espírito Santo que habita em
nós. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho

(1Pd 1,25) (De pé)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L. A Palavra do Senhor permanece para
sempre; e esta é a Palavra que vos foi
anunciada.

10. Evangelho

(Lc 17,5-10)

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, 5os apóstolos
disseram ao Senhor: “Aumenta a nossa
fé!” 6O Senhor respondeu: “Se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de
mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira:
‘Arranca-te daqui e planta-te no mar’, e
ela vos obedeceria. 7Se algum de vós tem
um empregado que trabalha a terra ou
cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: ‘Vem
depressa para a mesa?’ 8Pelo contrário,
não vai dizer ao empregado: ‘Prepara-me
o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto
eu como e bebo; depois disso tu poderás
comer e beber?’ 9Será que vai agradecer
ao empregado, porque fez o que lhe havia
mandado? 10Assim também vós: quando
tiverdes feito tudo o que vos mandaram,
dizei: ‘Somos servos inúteis; fizemos o
que devíamos fazer’”. 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; / 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 santos; / na remissão dos pecados;
/ na ressurreição da carne; / na vida
eterna. / Amém.

13. Preces da Comunidade

P. Ao Deus que nos concede o dom da fé
em vista da missão, elevemos confiantes
nossas preces.
1. Pela Igreja, para que, nas tribulações,
permaneça firme no serviço a Deus e a
toda a humanidade, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, aumentai a nossa fé.
2. Pelos cristãos que sofrem as consequências por assumirem sua fé, para que,
em tudo, mantenham-se voltados a Deus
servindo na mansidão e na humildade,
rezemos ao Senhor:
3. Pelos que exercem atividades de serviço em favor dos mais sofridos, para
que, mesmo diante dos obstáculos, não
desanimem nem caiam na tentação de
desistir, rezemos ao Senhor:
4. Pelos falecidos que, em vida, testemunharam constante atitude de serviço,
fazendo com que sua lembrança permaneça entre nós como bênção e estímulo
à perseverança, rezemos ao Senhor:
5. Pelas eleições que hoje acontecem
em nosso país, para que o voto de cada
brasileiro seja concretizado em vista do
bem comum e da justiça, rezemos ao
Senhor:
6. Pelos nossos Bispos que se encontram
em Visita Ad Limina com o Papa Francis-

co, para que o Espírito Santo fortaleça a
P. Corações ao alto.
unidade por uma Igreja sinodal de comuT. O nosso coração está em Deus.
nhão, participação e missão, rezemos ao
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Senhor:
		
(Outros pedidos)
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Acolhei, Pai Santo, as nossas súplicas
P. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos
e fazei que, em meio às dificuldades da
graças, é nossa salvação dar-vos glória: só
vida, possamos, através da atitude de
vós sois o Deus vivo e verdadeiro que exisserviço, ser portadores da esperança que
tis antes de todo o tempo e permaneceis
não decepciona. Por Cristo, nosso Senhor.
para sempre, habitando em luz inacessível.
Mas, porque sois o Deus de bondade e a
T. Amém.
fonte da vida, fizestes todas as coisas para
cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a
muitos alegrar com a vossa luz.
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
P. Eis, pois, diante de vós todos os Anjos
14. Canto das Ofertas (Sentados) que
vos servem e glorificam sem cessar,
contemplando a vossa glória. Com eles,
1. Eis aqui, Senhor. vimos trazer a exprestambém nós, e, por nossa voz, tudo o
são do Amor, / que nos inspirou fazer da
que criastes, celebramos o vosso nome,
vida, total doação.
cantando (dizendo) a uma só voz:
REFRÃO: É correndo o risco de entreT. Santo, Santo, Santo...
gar a vida até o fim / que, pra libertar
nosso irmão, com alegria trazemos o
P. Nós proclamamos a vossa grandenosso “Sim”.
za, Pai santo, a sabedoria e o amor com
que fizestes todas as coisas: criastes o
2. Eis também, Senhor, nosso desejo de
homem e a mulher à vossa imagem e
evangelizar / nossos irmãos mais pobres,
lhes confiastes todo o universo, para que,
e aprender deles melhor te amar.
servindo a vós, seu Criador, dominassem
3. Toma nosso querer e o submete à tua
toda criatura. E quando pela desobedivontade / para que o teu envio seja vivido
ência perderam a vossa amizade, não os
em felicidade.
abandonastes ao poder da morte, mas a
todos socorrestes com bondade, para que,
15. Convite à Oração
(De pé)
ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso
T. Socorrei, com bondade, os que vos
sacrifício seja aceito por Deus Pai todobuscam!
-poderoso.
P. E, ainda mais, oferecestes muitas vezes
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
aliança
aos homens e às mulheres e os
sacrifício, para glória do seu nome,
instruístes pelos profetas na esperança
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
da salvação. E de tal modo, Pai santo,
amastes o mundo que, chegada a ple16. Oração Sobre as
nitude dos tempos, nos enviastes vosso
Oferendas
próprio Filho para ser o nosso Salvador.
P. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
sacrifício que instituístes e, pelos misP. Verdadeiro homem, concebido do
térios que celebramos em vossa honra,
Espírito Santo e nascido da Virgem
completai a santificação dos que salvasMaria, viveu em tudo a condição humana,
tes. Por Cristo, nosso Senhor.
menos o pecado, anunciou aos pobres a
T. Amém.
salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos
tristes, a alegria. E para realizar o vosso
17. Oração Eucarística IV
plano de amor, entregou-se à morte e,
P. O Senhor esteja convosco.
ressuscitando dos mortos, venceu a morte
T. Ele está no meio de nós.
e renovou a vida.

Liturgia Eucarística

OUTUBRO
MÊS DAS

MISSÕES

T. Jesus Cristo deu-nos vida por sua
morte!
P. E, a fim de não mais vivermos para
nós, mas para ele, que por nós morreu
e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o
Espírito Santo, como primeiro dom aos
vossos fiéis para santificar todas as coisas,
levando à plenitude a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vosso
Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o Corpo
e = o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, para celebrarmos este
grande mistério que ele nos deixou em
sinal da eterna aliança.
T. Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
P. Quando, pois, chegou a hora, em que
por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo
amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Enquanto ceavam,
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, ele tomou em suas
mãos o cálice com vinho, deu graças
novamente, e o deu 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 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
da nossa redenção, anunciamos a morte
de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e
ascensão à vossa direita, e, esperando a
sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o
seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso
agrado e salvação do mundo inteiro.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

A Igreja é missão
Sereis minhas testemunhas (At 1,8)

P. Olhai, com bondade, o sacrifício que
destes à vossa Igreja e concedei aos que
vamos participar do mesmo pão e do
mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo, nos tornemos em
Cristo um sacrifício vivo para o louvor
da vossa glória.
T. Fazei de nós um sacrifício de louvor!
P. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos
pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o Papa N., o nosso
Bispo N., os bispos do mundo inteiro, os
presbíteros e todos os ministros, os fiéis
que, em torno deste altar, vos oferecem
este sacrifício, o povo que vos pertence
e todos aqueles que vos procuram de
coração sincero.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
P. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os
mortos dos quais só vós conhecestes a fé.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. E a todos nós, vossos filhos e filhas,
concedei, ó Pai de bondade, que, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com São
José, seu esposo, com os Apóstolos e
todos os Santos, possamos alcançar a
herança eterna no vosso reino, onde, com
todas as criaturas, libertas da corrupção
do pecado e da morte, vos glorificaremos
por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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. Rezemos, com amor e confiança, a
oração que o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...
(O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão

REFRÃO: Jesus pede ao Pai: Nosso Pão,
hoje, nos dai! / Quero estar sempre no
mundo que eu amei com amor profundo.
1. Que pai haveria, ó Cristo, que tendo

nos dado seu filho uma vez / e vendo que
foi tão malquisto de novo o entregasse à
nossa rudez?
2. Por que consentir, Pai bondoso, em
ver vosso Filho sofrer nestas mãos? / Bem
vistes o estado espantoso no qual o deixaram na cruz seus irmãos!
3. A fé no maior sacramento nos diz que
Jesus preferiu se ocultar. / Que grande
alegria e tormento de quem nesta vida
ao Senhor quer amar.
4. Se alguém manifesta a vontade de ter
convivido com Cristo Senhor / não tem
viva fé, na verdade, possuímos Jesus neste
Pão salvador.
5. Depois de haver comungado, olhemos
o Cristo que é belo de vez! / Assim não
vem tão disfarçado; fazer companhia a
Jesus, que prazer!
6. O mesmo acontece com a chama:
quem não quer ter frio, aproxime-se bem.
/ É igual comunhão de quem ama, se
acolhe este fogo é aquecido também.
7. Foi este o maior benefício que o Pai
concedeu a quem tanto pecou. / Cuidemos que um tal sacrifício defenda esta
Igreja que o Cristo fundou.
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. Canto de Pós-Comunhão

REFRÃO: Em nossa oração não vale
tanto pensarmos muito. / Mas amarmos muito. É o principal! / E o amor é
um sim total!
1. Não sabemos bem o que é amar; / não
é Deus nos consolar.
2. Tem amor quem tudo ofereceu / para
contentar a Deus.
3. É honrar a Deus e seu Senhor. / Eis
alguns sinais do amor.

21. Depois da Comunhão

(De pé)

P. OREMOS: Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que

sejamos transformados naquele que agora
recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais
22. Vivência

L. Pelo Batismo somos todos missionários
e a melhor missão é aquela se realiza
através de uma efetiva atitude de serviço, especialmente aos mais necessitados.
Saiamos desta missa com o propósito de
testemunharmos, com nossas atitudes,
que Cristo veio para servir e não para
ser servido.

23. Bênção Final e Despedida

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor
de Deus e de seu Filho, nosso Senhor
Jesus Cristo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
ORAÇÃO PELA VISITA AD LIMINA
APOSTOLORUM

Ó Deus, Pastor eterno, nós vos agradecemos pelo
dom da Igreja una, santa, católica e apostólica,
que é no mundo um sinal visível do vosso amor.
Unidos, pela fé, às pessoas de todas as nações,
formamos um único povo, renovados em Jesus
Cristo. Concedei aos nossos bispos, a configuração ao Bom Pastor, para governarem as nossas
Dioceses em comunhão com a Igreja de Roma,
que as preside na caridade. Pedimos as luzes do
Espírito Santo para os Bispos do Regional Leste
1, nesse tempo de graça que é a Visita Ad Limina
Apostolorum. Em comunhão com eles, peregrinamos, espiritualmente, até Roma, para venerar
o Sepulcro dos Apóstolos e encontrar o Santo
Padre, que é o sucessor de São Pedro, a quem
Jesus confiou a Igreja. Por Jesus Cristo, nosso
Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.
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