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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 (L e M - Frei Luiz Turra)
“Tudo por causa de um grande amor! Tudo por causa de um grande amor! Tudo, tudo por causa
de um grande amor! Por causa de um grande amor!” (bis)

03. ACOLHIDA E MOTIVAÇÃO
Animador - Amados irmãos e irmãs, nós os acolhemos com alegria para
celebrarmos a nossa vida e a nossa fé no Cristo Ressuscitado que nos
convida a refletir sobre os verdadeiros valores que devem orientar a nossa
vida. Quem ama a sabedoria Divina encontra a paz e ela será a sua luz, pois
seu brilho jamais se apaga. A palavra do Senhor nos guia na vida, nas
alegrias e nos dramas que, a vezes, temos de enfrentar. Em Cristo está a
vida, segui-lo é mergulhar nas águas do seu amor infinito e alcançar a
plenitude eterna. O desapego, a caridade, o respeito a vida, são virtudes que
agradam o bom Deus e nos enchem de esperanças. Vivamos na paz do Deus
da vida, mergulhados em seu amor. Neste domingo, trazemos presente a
missão de todos os professores que comemoram seu dia. Unamo-nos ao
Senhor e supliquemos o dom da sabedoria para que, instruídos por ela,
escolhamos sempre aquilo que é melhor e conforme a vontade divina. Na
alegria deste encontro, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e o padre.

04. CANTO INICIAL (L e M - Pe. José Raimundo Galvão)
SOMOS UM POVO QUE ALEGRE VAI, MARCHANDO DIA A DIA AO ENCONTRO DO PAI. AQUI
REUNIDOS NÓS PARTICIPAMOS DESTA IGREJA SANTA QUE PRO CÉU VAI CAMINHANDO.
1. Todos congregados pelo amor do Senhor, nossa voz unida cantará seu louvor.
2. Todos peregrinos pela terra passamos. Nossa fé ardente vai o mundo iluminando.
3. Temos alegria de viver como irmãos. Entre nós começa a unidade dos cristãos.
4. A esperança fala de um mundo melhor onde não existe mais tristeza nem dor.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI...
Padre - O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e
a constância de Cristo, esteja convosco.BENDITO SEJA DEUS...
06. ATO PENITENCIAL
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Padre - De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e
santo, para que tenha piedade de nós, pecadores(silêncio). Confiantes na
misericórdia de Deus, imploremos seu perdão, cantando.
(L e M - Pe. José de Freitas Campos)

1. Senhor, vós sois o caminho, guiai-nos ao Pai com carinho. De nós tende piedade, Senhor tende
piedade.
2. Ó Cristo sois a verdade, enchei-nos de caridade. De nós tende piedade, ó Cristo tende piedade.
3. Senhor vós sois nossa vida, buscais a ovelha perdida. De nós tende piedade, Senhor tende
piedade.

Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L e M - José Acácio Santana)
S: Glória a Deus lá nas alturas e na terra paz aos homens.
T: Que são por Ele muito amados.
Ó SENHOR DEUS, NÓS VOS LOUVAMOS. VOS BENDIZEMOS E ADORAMOS.
S: E nós vos glorificamos e vos damos muitas graças.
T: Por vossa glória tão imensa.
SENHOR JESUS, FILHO UNIGÊNITO. CORDEIRO SANTO DE DEUS PAI.
S: Vós podeis tirar o mal, todo pecado deste mundo.
T: Tende piedade de nós todos!
VÓS QUE TIRAIS NOSSO PECADO, BEM ACOLHEI A NOSSA SÚPLICA.
S: Vós que estais eternamente à direita de Deus Pai.
T: Tende piedade de nós todos!
PORQUE SÓ VÓS É QUE SOIS SANTO, PORQUE SÓ VÓS SOIS O SENHOR.
S: E só vós sois o altíssimo, Jesus, Senhor, o Cristo.
T: Só vós sois o Senhor altíssimo.
SÓ VÓS COM O ESPÍRITO SANTO, NA GLÓRIA DE DEUS PAI. AMÉM.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano – p. 372)

(Frei Luiz Turra)

Pela Palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
09. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA (7, 7-11)
10. SALMO RESPONSORIAL (89) (CD Cantando os Salmos)
SACIAI-NOS, Ó SENHOR, COM VOSSO AMOR, E EXULTAREMOS DE ALEGRIA! (bis)
- Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até
quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos!
- Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo o dia! Alegrai-nos pelos
dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça!
- Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória! Que a bondade do
Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso
trabalho.
11. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS (4, 12-13)
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! (bis)
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- Felizes os pobres em espírito,porque deles é o Reino dos céus.
13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (10, 17-30)
14. HOMILIA
15. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...

16. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Confiantes, elevemos a Deus as nossas necessidades e intenções,
bem como as de todos aqueles que esperam pela nossa intercessão,
cantando: Ó SENHOR, SENHOR NESTE DIA, ESCUTAI NOSSA PRECE. (D.R.)
- Senhor, fortalecei vossa Igreja, o Papa Francisco, os bispos, os padres,
diáconos, religiosos(as), seminaristas, leigos(as) para que testemunhem o
vosso amor misericordioso e a alegria do Evangelho, confiando na riqueza
da vossa graça e servindo com simplicidade e desprendimento. Nós vos
pedimos.
- Senhor, iluminai os cristãos ricos de bens materiais para que sua riqueza
não seja obstáculo ao encontro convosco e com os irmãos, mas motivo para
promover o bem de todos e construir uma sociedade onde não haja tanta
desigualdade. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai todos os professores no exercício de sua profissão,
para que abracem a missão educacional acolhendo e ensinando com
dedicação e amor, principalmente aqueles que necessitam de cuidados
especiais. Nós vos pedimos.
- Senhor, olhai com amor paterno todas as crianças do Brasil e do mundo,
para que encontrem pessoas que as ajudem a recuperar a dignidade de
filhos amados, especialmente aquelas que sofrem abandono, violência e
fome. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos vivenciar os ensinamentos
do Vosso Filho Jesus, usando os bens deste mundo para servir aos irmãos,
transformando-os em gestos de solidariedade e partilha em nosso meio.
Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos a Oração Missionária:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos louvamos e bendizemos pela vossa
comunhão, princípio e fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho,
testemunhar com esperança, um mundo de justiça e diálogo, de
honestidade e verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos
irmãos e irmãs, seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo. AMÉM.
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17. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - O convite e o apelo de Jesus são para nós hoje: “Vai, vende tudo
que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu”. Desapegar-se dos bens
materiais e abrir-se a solidariedade, nos faz compreender que somos todos
irmãos e que a nossa única riqueza são os bens eternos. Apresentemos ao
Altar do Senhor, com o Pão e o Vinho, nossas vidas, na disposição em
vivenciarmos o amor, a partilha, lutar pela dignidade humana e transformar
a realidade em que vivemos.
18. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

1. Quem vai com lágrimas lançando a semente, e, só, cansado, após o trabalho, o corpo deita,
prepare cantos para a festa da colheita: Deus lhe dará com abundância os seus bens!
SENHOR DEUS PAI, SEJAS BENDITO POR ESTE VINHO E PELO PÃO. POR TODA DOR E CADA
GRITO QUE SE FAZ VIDA EM NOSSAS MÃOS!
2. Quem come o pão do seu suor e sofrimento, e, solidário, une a sua à dor alheia, prepare o dia
para a grande, farta ceia: o próprio Deus lhe servirá a refeição!
3. Quem se faz trigo e como dom a vida entrega, na luta por um mundo justo e fraterno, prepare
a vida para a luz do sol eterno: Deus será nele a total ressurreição!
(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.
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.
19. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 372)
Padre - Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto
filial nos leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
20. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI B (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.

848)

Padre - Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo o lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo e fonte de vida. Nunca abandonais a obra de
vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre
a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos
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caminhos da história até a felicidade perfeita em vosso reino. Por essa razão, também nós, com
os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, 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 - Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e
sempre os assistis 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
Escrituras e parte o pão para nós.
Todos - O VOSSO FILHO PERMANEÇA ENTRE NÓS!
Padre - Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito 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.
Todos - MANDAI O VOSSO ESPÍRITO SANTO!
Padre - Na véspera de sua paixão, durante 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.
Padre - Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos deu graças
novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CALICE
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.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO, E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA.
Padre - 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.Olhai com bondade para 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.
Todos - ACEITAI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados a participar da vossa mesa. Em comunhão
com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Wladimir, com todos os bispos, presbíteros,
diáconos e com todo o vosso povo, possamos irradiar confiança e alegria e caminhar com fé e
esperança pelas estradas da vida.
Todos - TORNAI VIVA NOSSA FÉ, NOSSA ESPERANÇA!
Padre - Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram 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.
Todos - CONCEDEI-LHES, Ó SENHOR, A LUZ ETERNA!
Padre - Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem
Maria, São José, seu castíssimo esposo, com os Apóstolos e Mártires, São João Batista e todos os
Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.
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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.

21. 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.
22. CORDEIRO (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz.
Senhor, a vossa paz.
23. CANTOS DE COMUNHÃO

(L - D. Carlos Alberto Navarro / M - Ir. Míria T. Kolling)

1. Fui judeu plenamente, na cultura, na mente, o Evangelho preguei, da vida falei e o povo
entendeu. Ó Jesus, tua Igreja imitar-Te deseja: às diversas culturas vai levar o amor do Pai!
“VINDE, ASSENTAI-VOS À MESA! CORPO E SANGUE VOS DOU! QUERO VER MEU FOGO ARDER!”
CRISTO, NOVO ARDOR, COM CERTEZA, ABRASOU TUA IGREJA, NESTA CHAMA ACESA!
2. Amo o Pai que me ama! Amo o Espírito em chama! Três em um: comunhão! Um só coração!
Cristãos, aprendei! Sim, Senhor, aprendemos: testemunho daremos. Forte o amor entre nós será
e o mundo então crerá.
3. Eu não vim ser servido, vim servir e convido: quem fizer como eu fiz, é grande e feliz no Reino
do céu! Toma igual compromisso, tua Igreja a serviço, construindo um Brasil melhor, na paz, na
justiça e amor.
4. Pouco a pouco a Trindade revelou amizade. Com amor, dialogou e vos convidou à plena união.
Cristo, a escola divina, tal diálogo ensina: aos cristãos e aos não cristãos, chamar à comunhão.
5. Qual fiel emissário, fui do Pai Missionário. Minha boca se abriu, meu pé se feriu, não pude
calar! Missionário celeste, teu anúncio nos deste: quem está perto ou distante irá ouvir tua voz
chamar.
(L e M - Ir. Míria T. Kolling)

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e, unidos na alegria, partir o pão do amor.
NA VIDA CAMINHA QUEM COME DESTE PÃO; NÃO ANDA SOZINHO QUEM VIVE EM
COMUNHÃO.
2. Embora sendo muitos, é um o nosso Deus. Com Ele vamos juntos, seguindo os passos seus.
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor; que em nós o mundo veja a luz do seu amor.
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do céu; porém nos dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a comunhão, se formos para o mundo sinal de salvação.
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem quer no dia a dia o amor testemunhar.
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Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

24. PÓS-COMUNHÃO (Frei Fabreti)
1. A Ti meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A Ti meu
Deus, eu quero oferecer, meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer.
A TUA TERNURA, SENHOR, VEM ME ABRAÇAR! E A TUA BONDADE INFINITA ME PERDOAR!
VOU SER O TEU SEGUIDOR E TE DAR O MEU CORAÇÃO. EU QUERO SENTIR O CALOR DE TUAS
MÃOS.
2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor. Aos pobres e ao sofredor, vou servir e esperar.
Em Ti, Senhor, humildes se alegrarão. Cantando a nova canção de esperança e de paz.
25. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano – p.

372)

26. COMUNICADOS

Missas e Celebrações:
14/10 (D) - 7h: Matriz / 8h: Batizados - Matriz / 9h: São Camilo - Vila Rica / 11h: São Francisco Grapuama / 17h: Cristo Rei - Morobá / 19h: Matriz;
17/10 (Q) - 19h30: São João Maria Vianney - Nova Conquista;
18/10 (Q) - 19h30: Matriz (Bênção das Grávidas);
19/10 (S) - 8h - Confissões - presídio/ 18h - São Sebastião - Taquaral / 19h30 - São Marcos;
20/10 (S) - 19h - Matriz; 20h30 - Matriz - Casamento - Bruno e Luciana
21/10 (D) - 7h - Matriz / 9h - São João Paulo II - Planalto / 10h30 - Betânia - 6º Aniversário da
Comunidade/ 16h30 - São Geraldo - Goiabas / 19h - Matriz.
Encontros e Formações:
16/10 (Q) – 19h – Secretaria Paroquial – CEAP;
20/10 (S) – 8h – Aud. Bento XVI – Encontro de Gestantes/ 13h – Orfanato de Guaraná – Visita do EAC/
14h – Aud. N. Sra Aparecida – CPP;
21/10 (D) – 8h – Aud. Monsenhor – Encontro de Noivos.

27. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano - p. 525 -Tempo Comum)
28. CANTO FINAL (Pe. Pedro Brito Guimarães - Frei Fabreti)
FELIZ DE QUEM CAMINHA, TENDO DEUS NO CORAÇÃO, QUEM FAZ DA SUA VIDA, UMA ETERNA
PROCISSÃO.
1. Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o Reino, como vocação, escolhi o mundo, como
moradia, escolhi o pobre como meu irmão.
2. Quero ver o mundo, com o teu olhar, e a dor da vida, com teu coração. Vou levar ajuda a quem
precisar, vou cantar a vida como uma canção.
3. Quero descobrir minha vocação: leiga, religiosa ou sacerdotal. Quero ver meu povo todo em
missão, numa Igreja toda ministerial.
CATEQUESE SOBRE A SANTA MISSA:
1) NÃO CHEGAR ATRASADO NA MISSA - Lembre-se de que Deus o está esperando para enchê-lo
com seu amor, dar seu perdão, falar ao seu ouvido. Ele separou um lugar na mesa para você. Não
o deixe esperando.
2) NÃO USAR ROUPAS INADEQUADAS - Não use vestiários que possa manifestar falta de
respeito ao Sagrado e chamar atenção ou provocar escândalo (decote, minissaia, bermudas,
shorts, etc.)
Leituras da Semana
2ª feira: Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Rm 8,22-27; Sl 112; Lc 11,29-32
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3ª feira: Gl 5,1-6; Sl 118; Lc 11,37-41
4ª feira: Gl 5,18-25; Fl 3,17-4,1; Sl 1; Lc 11,42-46
5ª feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9
6ª feira: Ef 1,11-14; Sl 32; Lc 12,1-7
Sábado: Ef 1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12
Domingo: Is 53,10-11; Sl 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45

