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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (Taizé)
Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está!

03. ACOLHIDA E MOTIVAÇÃO
Animador 1 - Irmãos e irmãs em Cristo, é com muito carinho que os
acolhemos para celebrarmos o Dia do Senhor, nossa Páscoa Semanal. Hoje
iniciando o mês de outubro que é dedicado às missões, e traz como tema:
“Enviados para testemunhar o Evangelho da paz” e o lema: “Vós sois todos
irmãos” (Mt 23,8). Todos nós, batizados, somos missionários a serviço do
Evangelho para promovermos a vida em plenitude aos irmãos e irmãs
sofredores de nossa sociedade. Neste domingo, também trazemos presente
a comunidade são Francisco de Assis no bairro Cupido, que celebra a festa
de seu padroeiro, e pedimos que o Senhor ilumine a cada um de nós que vai
eleger nossos representantes através do voto, para que tenhamos fé,
consciência e discernimento, pelo ato cristão e cívico que vamos realizar.
Felizes por sermos família de Deus, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o padre.

04. CANTO INICIAL(L e M - José Acácio Santana)
EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA! (bis)
1. Ninguém chegará ao Pai, se não por mim, porque eu sou o Caminho.
2. As palavras que eu proclamo não são minhas, são do Pai que habita em mim.
3. Quem me ama guardará minha palavra, nele o Pai fará morada.
4. Em meu nome o Pai envia o Santo Espírito, para vos lembrar de tudo.

04. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI...
Padre - Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação
do Espírito para obedecer a Jesus Cristo e participar a bênção da aspersão
do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas abundantemente.
BENDITO SEJA DEUS...
05. ATO PENITENCIAL
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Padre - Recebemos de Deus a missão de administrar tudo o que Ele criou
para nós. Em silêncio, imploremos a Sua misericórdia pelas vezes em que
nos omitimos no cuidado com os irmãos e irmãs, familiares, especialmente
com as crianças indefesas, futuro da nossa Igreja e da sociedade(Silêncio).
Peçamos perdão, cantando.
(L e M - Pe. José Cândido)

1. Senhor que vieste salvar os corações arrependidos.
PIEDADE, PIEDADE, PIEDADE DE NÓS. (bis)
2. Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados.
3. Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa.

Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
06. HINO DO GLÓRIA(L - CNBB / M - André Jamil Zamur)
GLÓRIA, GLÓRIA, ANJOS NO CÉU CANTAM TODOS SEU AMOR! E NA TERRA, HOMENS DE PAZ:
“DEUS MERECE O LOUVOR!”
1. Deus e Pai nós vos louvamos, adoramos bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos!Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo,
nossas culpas perdoai!
2. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso
clamor!Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no
esplendor!
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 371)

(Frei Luiz Turra)

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
08. LEITURA DO LIVRO GÊNESIS (2, 18-24)
09. SALMO RESPONSORIAL (127)
O SENHOR TE ABENÇOE DE SIÃO, CADA DIA DE TUA VIDA. (bis)
- Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de viver,
serás feliz, tudo irá bem!
- A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa; os teus filhos são rebentos de
oliveira ao redor de tua mesa.
- Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia
de tua vida.
- 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!
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS (2, 9-11)
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (BIS)
1. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar;e o seu amor em nós se aperfeiçoará.
12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (10, 2-16)
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13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...

15. PRECES DA COMUNIDADE
Padre -Elevemos ao Deus da vida, os pedidos de nossa comunidade. A cada
prece, rezemos: SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE!
- Senhor, protegei o Papa Francisco e toda a vossa Igreja servidora e
missionária, para que continue firme na missão de anunciar a Boa-Nova e
denunciar tudo que vai contra o vosso projeto de vida. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai a todos nós, eleitores, que hoje nos dirigimos às urnas
para eleger os nossos governantes, para que possamos escolher pessoas
dignas que defendam a vida, a dignidade e o amor ao povo brasileiro. Nós
vos pedimos.
- Senhor, daí a todos os casais que formaram uma nova família, sabedoria e
discernimento, para que, por meio do Sacramento do Matrimônio vivam os
valores do Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai nossas crianças e iluminai a todos os pais, para que
amem os pequeninos e os eduquem para a vida e na fé cristã. Nós vos
pedimos.
- Senhor, fortalecei as famílias cristãs e a cada um de nós, dai-nos a graça da
generosidade e da solidariedade, para servirmos aos excluídos e sofredores
em todas as periferias ambientais e existenciais. Nós vos pedimos.
Padre - Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos
amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos
da Virgem Mãe, a Senhora Aparecida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. AMÉM.

16. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - A relação de Deus com o mundo criado é uma relação de amor.
Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor nossa
disponibilidade em manter viva nossa aliança com o Criador sendo
missionários(as) a serviço da vida, na família, na comunidade e na
sociedade.
17. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - D. Pedro Brito Guimarães)

1. Nosso Deus fez de nós uma família, numa igreja que partilha, e se oferta em oblação, para que
ofertemos pão e vinho, que dão força no caminho, e nos levam à doação.
VAMOS PREPARAR A CEIA, VAMOS REPARTIR O PÃO! QUERO VER A MESA CHEIA DOS SINAIS
DA SALVAÇÃO.VAMOS PREPARAR A CEIA VAMOS REPARTIR OVINHO! QUERO VER A CASA
CHEIA DE TERNURA E DE CARINHO.
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2. Nosso Deus chama toda a humanidade, a viverem liberdade, a oferta e a paixão. Tudo é d’Ele e
nós somos seu rebanho, nele pomos nossos sonhos: toda a vida e vocação.
(L - Maria de Fátima de Oliveira / M - Frei Beraldo J. Hanlon)

A TI, Ó DEUS, CELEBRA A CRIAÇÃO QUE AQUI TRAZEMOS NESTE VINHO E PÃO. (bis)
1. Conversão esperança de vida, renovada na fé e no amor com os frutos colhidos da terra,
colocamos no altar do Senhor.
2. O infinito dos céus e dos mares a beleza e perfume da flor, a magia dos nossos luares, a ti
cantam, por nós, seu louvor.
3. Tu ao homem confiaste o universo; nós queremos cumprir a missão de tornar nosso mundo
fraterno, preservando o que deste ao irmão.
4. Por um mundo mais justo e habitável cada dia queremos lutar. E o produto do nosso trabalho
em Pão Vivo se vai transformar.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
18. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 371)
Padre - Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacrifício que instituístes e, pelos mistérios que
celebramos em vossa honra, completai a santificação que nos salvastes. Por Cristo, nosso Senhor.
AMÉM.
19. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV(Missal Romano – p.
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.

488)

Padre - Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória: só vós
sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre,
habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes
todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
Todos - ALEGRAI-NOS, Ó PAI, COM A VOSSA LUZ!
Padre - Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar,
contemplando a vossa glória. Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o que criastes
celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz:
(L e M - David Julien)

O SENHOR É SANTO. (3x)
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Que seu Reino de amor se estenda sobre a terra!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana, hosana, hosana!
Padre - Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a sabedoria e o amor com que fizestes
todas as coisas criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo,
para que, servindo a vós, seu criador, dominassem toda criatura. E, quando pela desobediência
perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
Todos - SOCORREI, COM BONDADE, OS QUE VOS BUSCAM!
Padre - E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os
instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o mundo,
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que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso
salvador.
Todos - POR AMOR NOS ENVIASTES VOSSO FILHO!
Padre - Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da virgem Maria, viveu em
tudo a condição humana, menos o pecado; anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos, a
liberdade, aos tristes, a alegria. E, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e,
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou vida.
Todos - JESUS CRISTO DEU-NOS VIDA POR SUA MORTE!
Padre - 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.
Todos - SANTIFICAI-NOS PELO DOM DO VOSSO ESPÍRITO!
Padre - Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim
de que se tornem o Corpo † e o Sangue Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para
celebrarmos este grande mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA PELO ESPÍRITO.
Padre - 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.
Padre - 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
A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE E PROCLAMAMOS A VOSSA RESSURREIÇÃO.
VINDE, SENHOR JESUS!
Padre - 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.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - 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.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SACRIFÍCIO DE LOUVOR!
Padre - E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso
servo o papa Francisco, o nosso bispo Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, 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.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos,
dos quais só vós conhecestes a fé.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
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Padre - E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que, com a virgem
Maria, mãe de Deus, 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.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - 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.
Todos - AMÉM!

20. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - Livrai-nos de todos os males, ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, Eu vos dou a
minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo o
vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
21. CORDEIRO(L e M - Pe. Zezinho)
1. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Ó Cordeiro de Deus. Morreste por causa de nós, foste
imolado no nosso lugar. Por isso tende piedade, tende piedade, piedade de nós. (bis)
2. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, Cordeiro de Deus!
21. CANTOS DE COMUNHÃO
(D.R.)

1. Tu és minha vida, outro Deus na há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua Palavra eu
caminharei enquanto eu viver e até quando Tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui,
Tu estás no meio de nós!
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e Santo, homem como nós. Tu morreste por
amor, vivo estás em nós, Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia, eu bem sei, tu retornarás
e abrirás o Reino dos céus!
3. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade, nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, Tu me livrarás e
no teu perdão viverei!
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti! Filho Salvador, eu espero em Ti! Santo Espírito de
Amor, desce sobre nós, Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé e por mil estradas onde
andarmos nós, qual semente, nos levarás!
(L e M - Joel Elói Franz)

1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar
tua estrada.
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DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM, ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR.
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos
santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro do Pai
Santo sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o coração sinta a força da
caridade.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

22. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO(Missal Romano – p.

371)

23. COMUNICADOS
- Novena e gesto concreto.
- 10h30 – Missa da festa de São Francisco de Assis – Cupido.
24. BÊNÇÃO FINAL(Missal Romano – p.

525 – Tempo Comum)

25. CANTO FINAL(L e M - Pe. José Freitas Campos)
AVE CHEIA DE GRAÇA, AVE CHEIA DE AMOR, SALVE Ó MÃE DE JESUS, A TI NOSSO CANTO E
NOSSO LOUVOR. (bis)
1. Mãe do Redentor rogai. Mãe do Salvador, rogai. Do Libertador, rogai por nós. Mãe dos
oprimidos, rogai. Mãe dos perseguidos rogai. Dos desvalidos, rogai por nós.
2. Mãe imaculada rogai, Mãe santificada, rogai. Sempre a Deus doada, rogai por nós. Mãe dos
consagrados rogai. Dos vocacionados, rogai. Para Deus chamados, rogai por nós.

