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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 - S. Francisco de Assis / M - Pe. Casimiro Irala)
SENHOR, FAZEI-ME INSTRUMENTO DE VOSSA PAZ!
1. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver
discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu
leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu
leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
2. Ó Mestre! Fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser
compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é
perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna.

03. ACOLHIDA E MOTIVAÇÃO
Animador - Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para
celebrar a nossa fé e a nossa vida no Cristo Ressuscitado. A Eucaristia é um
acontecimento maravilhoso no qual Jesus Cristo, nossa vida se faz presente.
Participar na Missa “é viver outra vez a paixão e a morte redentora do
Senhor. É uma teofania: o Senhor torna-se presente no altar para ser
oferecido ao Pai pela salvação do mundo. Neste domingo, rezemos pelas
missões e,através de nossa oferta, auxiliar as obras missionárias da Igreja, a
fim de que o anúncio do Evangelho chegue a todos os povos e culturas.
Celebramos também hoje o sexto aniversário de fundação da Comunidade
Terapêutica Betânia, evangelho de Jesus sendo colocado em prática na força
de muitas mãos. Na alegria de estarmos reunidos na casa do Pai, em
comunhão com as comunidades São João Paulo II no bairro Planalto e São
Geraldo Magela - Goiabas, que celebram a festa de seu padroeiro, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, leitores, ministros, coroinhas e o padre.

04. CANTO INICIAL(L e M - Pe. Joãozinho)
1. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no
amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar.
E NÓS CANTAREMOS A MESMA CANÇÃO, UNIDOS NO MESMO CORAÇÃO. (bis)
2. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir com sementes nas mãos. Mestre, nós
queremos plantar o teu Reino em todo lugar e crescer como irmãos.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI...
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Padre - A graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus, nosso irmão, a luz e a
força do Espírito Santo, estejam convosco.BENDITO SEJA DEUS...
05. ATO PENITENCIAL
Padre - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos reconcilia com
Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos
indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor.
(L e M - Pe. Zezinho)

SENHOR TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
1. Pai de infinita bondade, que a tua vontade se faça verdade no meio de nós. (bis)
2. Senhor Jesus Cristo piedade, piedade de mim que não te obedeci, nem segui tua voz. (bis)
3. Que teu Espírito Santo nos mostre o caminho de paz e justiça, sem ódio e sem dor. (bis)

Padre - Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
06. 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.
07. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano - p. 373)

08. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA(Missa do Sábado à noite e domingo de manhã)
(L e M - Ir. Agostinha Vieira de Melo)

DESÇA COMO A CHUVA A TUA PALAVRA, QUE SE ESPALHE COMO ORVALHO, COMO
CHUVISCO NA RELVA, COMO AGUACEIRO NA GRAMA. AMÉM!
09. ENTRADA DO LIVRO DA PALAVRA(Missa do Domingo a noite)
Jovens organizam uma bonita entrada do livro da palavra, utilizando das cores dos continentes.
(Padre Zezinho)

LÁ VEM VINDO A PALAVRA DE DEUS, VEM FALAR DO MEU POVO E DO CÉU, VEM FALAR DE
JUSTIÇA E DE PAZ ELA VEM. LÁ VEM VINDO A PALAVRA DE DEUS.
1. A palavra de Deus é bonita, É bonita demais. Ela inspira o meu povo, ela agita ela traz tanta
paz. Há palavras demais neste mundo, nenhuma delas me libertará. Por viver entre crentes e
ateus, ouvirei a palavra dos homens, mas seguir eu só sigo a palavra de Deus.
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10. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS (53, 10-11)
11. SALMO RESPONSORIAL (32)(CD Cantando os Salmos - Ano B)
SOBRE NÓS VENHA, SENHOR, A VOSSA GRAÇA, POIS, EM VÓS, NÓS ESPERAMOS!
- Pois reta é a Palavra do Senhor, e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça,
transborda em toda a terra a sua graça.
- Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para
da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.
- No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha,
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos!
12. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS (4, 14-16)
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO(Liturgia VI - Ano B)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (10, 35-45)
15. HOMILIA
16. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...

17. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Irmãos e Irmãs, confiantes na bondade do Senhor, elevemos a Ele
os pedidos de nossa comunidade. Após cada prece, cantemos: ACOLHEI
NOSSA PRECE, SENHOR! SOBRE NÓS DERRAMAI VOSSO AMOR! (A. Cangiani)

- Senhor, fortalecei o ministério do Papa Francisco e de todos os Ministros
da vossa Igreja, para que estejam, como Cristo, sempre prontos a servir e
dar a vida pela salvação dos irmãos, e fazei dar frutos a missão por eles
realizada. Nós vos pedimos.
- Senhor, despertai em toda a vossa Igreja numerosas vocações missionárias
e concedei fidelidade para continuar a missão que Jesus Cristo confiou aos
apóstolos e a todos nós. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai nossos governantes, para que a missão que lhes fora
confiada por meio do voto do povo brasileiro seja exercida para o bem da
nação. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai os corações dos que sofrem com o desemprego, os sem
moradia, os refugiados, os explorados e abusados em sua dignidade, para
que se sintam unidos a Cristo sofredor e tenham forças de lutar por
melhores dias. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a Comunidade São João Paulo II, do bairro Planalto, e São
Geraldo Magela - Goiabas, para que a festa do seu padroeiro renove o ardor
missionário em todas as suas pastorais, equipes e movimentos. Nós vos
pedimos.
- Senhor, derramai a vossa graça, sobre todos os benfeitores que
contribuem pela manutenção da Comunidade Terapêutica Betânia, que
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comemora o seu sexto aniversário de instalação, transformando vidas e
famílias. 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.

18. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
Animador - Jesus ensina: “Quem de vocês quiser ser grande, seja servo de
todos”. Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor, a vida de
todas as pessoas e de tantos missionários e missionárias que na sua
humildade se colocam à disposição nos mais variados serviços dentro e fora
da comunidade e, nas missões mundo afora, são exemplo de doação pelo
Reino. A coleta feita neste dia é uma forma de colaborar com a missão
universal da nossa Igreja. Que a nossa oferta seja sincera e generosa.
19. CANTO DAS OFERENDAS (Pe. Fábio de Melo - Rogerinha Moreira)
1. Estendo minhas mãos agora, na Tua direção, Senhor. Em Tuas mãos agora entrego a minha
oferta e junto deste pão e vinho, Senhor está meu coração, minha vida venho Te entregar. Aceita
a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama justiça,
transforma o nosso egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
RECEBE, SENHOR, TUDO QUE HÁ EM MEU CORAÇÃO, A MINHA ALEGRIA, A MINHA DOR,
MINHA CANÇÃO! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR A OFERTA DO MEU CORAÇÃO!
RECEBE, SENHOR, A HUMANIDADE EM SEU SOFRER, A DOR DE QUEM SOFRE POR NÃO TER O
QUE COMER! RECEBE, SENHOR, EM TEU SANTO ALTAR E DÁ-NOS SEMPRE A TUA PAZ!
2. Aceita a nossa humanidade, que sofre a dor da solidão e o grito deste nosso povo que clama
justiça, transforma o meu egoísmo em grandes gestos de amor, é o que peço agora, meu Senhor!
(L - Pe. Almir G. dos Reis / M - Fr. Valtair Francisco da Silva)

1. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da
terra, duro trabalho, carinho e amor. Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
2. Flores espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa,
a nossa dor vem, Senhor, transformar! Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
3. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só
sabe reunir, partilhar. Ô, ô, ô, recebe Senhor! Ô, ô, recebe Senhor!
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.
20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 373)
Padre –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. AMÉM.
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21. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI C (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.

854)

Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em
todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Palavra
criastes o universo e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o
vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus
passos. Ele é o caminho que conduz para vós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de
alegria. Por vosso Filho, reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória
de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por
essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, cantando a uma
só voz:
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

Santo, Santo é o Senhor! Terra e céus cantam em seu louvor. Santo, proclamam suas criaturas
Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana cantemos, hosana louvemos com filial ternura!
Bendito é o que vem em nome do Criador. Bendito é o que traz a paz em plenitude do amor!
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, deu graças
novamente, e o entregou 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.
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 A 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.
Padre - Olhai com bondade para a 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,
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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 - Pela participação neste mistério, ó Pai todo-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e
concedei que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade, em
comunhão com o nosso Papa Francisco, e o nosso Bispo Dom Joaquim Wladimir, com todos os
Bispos, presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
Todos - O VOSSO ESPÍRITO NOS UNA NUM SÓ CORPO!
Padre - Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos
tempos e empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis
para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e
andar juntos no caminho do vosso reino.
Todos - CAMINHAMOS NO AMOR E NA ALEGRIA!
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-LHE, 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.
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.

22. 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!

23. 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.
24. CANTOS DE COMUNHÃO (L e M – Cesareo Gabarain)
1. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga.
SENHOR, TU ME OLHASTE NOS OLHOS A SORRIR PRONUNCIASTE O MEU NOME. LÁ NA PRAIA,
EU DEIXEI O MEU BARCO, JUNTO A TI, BUSCAREI OUTRO MAR.
2. Tu sabes bem que, em meu barco, eu não tenho nem ouro nem prata, somente redes e o meu
trabalho.
3. Tu, minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse. Amor que almeja seguir
amando.
(L - Pe. Josmar Braga / M - Waldeci Farias)

1. Vem e eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti, hei de
seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim; de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei
também.
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2. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar: a verdade é como o sol e invadirá teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim e à tua luz verei a
luz.
3. Vem eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior.
Sim, eu irei, e viverei a vida inteira assim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em
nós.
4. Vem, que a terra espera, quem possa e queira realizar com amor, a construção de um mundo
novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós e teu amor, vai
construir, enfim, a paz.
Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

25. PÓS-COMUNHÃO (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)
26. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano – p.

373)

27. COMUNICADOS

Missas e Celebrações:
21/10 (D) - 7h: Matriz / 9h: São João Paulo II - Planalto / 10h30: Com. Terapêutica Betânia / 16h30 - São
Geraldo - Goiabas / 19h: Matriz;
24/10 (Q) - 19h30: Santa Luzia - Vila Nova;
25/10 (Q) - 19h30: Matriz (Bênção das Crianças e das Famílias);
26/10 (S) - 17h: Nossa Senhora da Conceição - Gimuhuna / 19h: São Caetano - Pelado;
27/10 (S) - 13h30: Igreja Matriz - Início do DNJ Paroquial - Missa às 16h e Lual com Brais Oss; 20h30:
Matriz - Casamento - Almir Rogério Ferretti e Elbia Tonon Mai;
28/10 (D) - 7h: Matriz / 9h: Nossa Senhora das Graças - Guanabara / 17h: São Camilo - Vila Rica / 19h:
Matriz;
Encontros e Formações:
21/10 (D) - 8h: Auditório Mons. Guilherme Schmitz - Encontro de noivos

28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano - p.525 -Tempo Comum)
29. CANTO FINAL (L e M - Pe. José Weber)
1. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo Tu estás a falar, no perfume
das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar.
ESCONDIDO TU ESTÁS NO VERDE DA FLORESTA, NAS AVES EM FESTA, NO SOL A BRILHAR; NA
SOMBRA QUE ABRIGA, NA BRISA AMIGA, NA FONTE QUE CORRE LIGEIRA A CANTAR.
2. Te agradeço ainda porque na alegria, ou na dor de cada dia, posso Te encontrar; quando a dor
me consome, murmuro o Teu nome e, mesmo sofrendo, eu posso cantar.
3. Obrigado Senhor, obrigado Senhor.
CATEQUESE SOBRE A SANTA MISSA:

3) NÃO ENTRE NA IGREJA SEM SAUDAR O SENHOR – Ao chegar, faça o Sinal da Cruz. Ele
está lá, feliz por ver você. Agradeça-o, pois ele o convidou.
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4)FAÇA A REVERÊNCIA OU GENUFLEXÃO – Se você passar diante do Altar, que
representa Cristo, faça a reverência, que é uma pequena inclinação com a cabeça. Se
passar diante do Sacrário, onde está o Cristo presente na Hóstia Consagrada, faça a
genuflexão, que consiste em tocar o chão com o joelho direito.

Leituras da Semana
2ª feira: Ef 2,1-10; Sl 99; Lc 12,13-21
3ª feira: Ef 2,12-22; Sl 84; Lc 12,35-38
4ª feira: Ef 3,2-12; Is 12,2-6; Lc 12,39-48
5ª feira: Ef 3,14-21; Sl 32; Lc 12,49-53
6ª feira: Ef 4,1-6; Sl 23; Lc 12,54-59
Sábado: Ef 4,7-16; Sl 121; Lc 13,1-9
Domingo: Jr 31,7-9; Sl 125; Hb 5,1-6; Mc 10,46-52

