
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 morre-
ram 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. Antes de participar do banquete da 
Eucaristia, sinal de reconciliação e vín-
culo de união fraterna, rezemos, juntos, 
como o Senhor nos ensinou:
T. Pai nosso...    (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
1. Vou cantar teu amor, ser no mundo 
um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir 
as janelas do meu coração. / E então 
falarei, imitando tua voz. Creio em ti, 
Senhor, nas pegadas deixadas por ti vou 
andar. / Vou falar do teu coração com 
ternura nas mãos e na voz, / proclamar 

que a vida é bem mais do que aquilo 
que o mundo ensina e cantar...
REFRÃO: Cantar o canto ensinado por 
Deus. Com poesia ensinar nossa fé. / 
Plantar o chão, cultivar o amor, como 
poetas que querem sonhar. / Pra rea-
lizar o que o Mestre ensinou, viemos 
cear, restaurar o coração. / Fonte de 
vida no altar a brotar, a nos alimentar.
2. Celebrar meu viver pra, no mundo, 
ser mais. Faz de mim, Senhor, aprendiz 
da verdade, justiça e da paz. / Comun-
gar teu viver neste Vinho, neste Pão. 
Quero ser, Senhor, novo homem nascido 
do teu Coração. / Vou falar do teu cora-
ção com ternura nas mãos e na voz, / 
proclamar que a vida é bem mais do que 
aquilo que o mundo ensina e cantar...

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  (Mc 10,45)

O Filho do homem veio dar a sua vida 
para a salvação dos homens.

20. Canto de Ação Graças
1. Se eu pudesse hoje transformar a tris-
teza, o pranto, em sorriso e a felicidade 
aos homens dar, / deste mundo eu faria 
um paraíso! / Para o amor ter aí o seu 
lugar, eu poria, se assim fosse preciso, 
nos corações, um lembrete ou aviso: / A 
dor e o mal é proibido semear!
REFRÃO:  Mas sei que Tu podes, ó 
Senhor, sobre o mundo estender a tua 
mão. / Toma - eu te peço - cada dor: 
somente Tu consolarás o coração!
2. Se eu pudesse hoje o mundo ver povo-
ado só de alegria e o jardim da vida 
florescer, / eu faria da noite eterno dia! 
/ Ninguém mais haveria de temer da 
tristeza a nuvem tão sombria. E, então, 
quem sabe, o amor construiria / aqui 
sua casa para em nós sempre viver!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Dai-nos, ó Deus, colher 
os frutos da nossa participação na Euca-
ristia para que, auxiliados pelos bens 
terrenos, possamos conhecer os valores 
eternos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Este dia das Missões nos convida a 
uma incessante atividade missionária, 
deixando de lado o cansaço, o medo, a 
incerteza, a insegurança e o desânimo, 
não permitindo que tomem conta de 
nossa vida.

23. Bênção Final e Despedida
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. O Deus que deseja a salvação de 
todos os povos derrame sobre vós o 
Espírito prometido.
T. Amém.
P. Que Ele faça brotar em vossos cora-
ções a resposta da fé.
T. Amém.
P. Que Ele desperte em vossos corações 
o desejo de trabalhar pela salvação da 
humanidade, a fim de que, de todos os 
povos, surja uma só família, um só povo.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P.  Levai a todos a alegria do Senhor 
Ressuscitado; ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 
T.  Graças a Deus.
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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!”. 

COLETA MISSIONÁRIA
Hoje, em todas as igrejas, realizar-se-á a coleta 
em favor das obras missionárias. Partilhemos 
um pouco do que temos e muitas outras pessoas 
poderão ouvir a Palavra de Deus.



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. Em meu amor pela Igreja e ardor 
missionário, eu quisera ser / apóstolo, 
profeta e mártir, também sacerdote, tudo 
escolher! / No Corpo do Senhor, porém, 
os membros nunca são iguais: / do todo 
procurando o bem, nenhum é mais.
REFRÃO: Corpo do Senhor, a Igreja, 
deve ter um coração. / Pra que santa ela 
seja, eis o amor, minha vocação! / Dom 
melhor, o mais perfeito, tudo abrange, 
tudo alcança. / Pulsa o coração da Igre-
ja em meu peito: serei o amor!
2. Quisera percorrer a terra e anunciar 
o Cristo a todos os irmãos; / plantar a 
cruz em todo canto, dar a minha vida 
pela Salvação. / Mas, a resposta eu 
encontrei a este apaixonado amor: / é 
a caridade – eis a lei, o Dom Maior!
3. O amor alcança todo tempo, está em 
toda parte, é eterno o amor! / E toda 
vocação abrange, nada se sustenta sem 
o dom maior. / Eu sei, enfim, minha 
missão, na Mãe-Igreja, o meu lugar: / 
ser tudo, ser seu coração, somente amar!

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

Antífona da Entrada (Sl 16,6.8)

Clamo por vós, meu Deus, porque me 
atendestes; inclinai vosso ouvido e escutai-
-me. Guardai-me como a pupila dos olhos, 
à sombra das vossas asas abrigai-me.

3. Ato Penitencial
P. Reconheçamos as nossas culpas por 
não vivermos o dia a dia em espírito de 
serviço a Deus e ao próximo.  (Pausa)

P. Senhor, Servo obediente e sofredor, 
tende piedade de nós. 
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, Sumo Sacerdote, que compre-
endeis nossas fraquezas, tende piedade 
de nós. 
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que a todos chamais ao serviço 
do Reino de Deus, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 

P.  Deus todo-poderoso tenha compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. 
T.  Amém. 

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:  Deus eterno e todo-pode-
roso, dai-nos a graça de estar sempre ao 
vosso dispor, e vos servir de todo o cora-
ção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.
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29o Domingo do  
Tempo Comum
Dia Mundial das Missões e da  

Obra Pontifícia da Infância Missionária

A liturgia de hoje nos recorda que o serviço é atitude indispensável a quem deseja 
fazer parte do Reino de Deus e o anunciar. Neste domingo em que celebramos o 
Dia Mundial das Missões, peçamos a graça da conversão, abandonando a prepo-
tência, o orgulho e a sede desenfreada de poder. Rezemos também por todos os 
missionários e pela ação missionária que nossa Arquidiocese está desenvolvendo 
neste período, como gesto concreto do Ano da Esperança.
Rezemos ainda pelas seguintes intenções: ...

Entrada e Ação de Graças: Ir. Míria T. Kolling;  
Ofertas: Maria do Rosário e Comunhão: Pe. Fábio de Melo.



Igreja Nossa Senhora da Conceição
 (Gávea)

Bênção Inaugural em 17 de outubro de 1855

160 anos
Servindo ao Povo de Deus

Liturgia da Palavra
L. Estar com Jesus Cristo exige despo-
jamento e serviço.

6. Primeira Leitura
(Sentados) (Is 53,10-11)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
10O Senhor quis macerá-lo com sofri-
mentos. Oferecendo sua vida em expia-
ção, ele terá descendência duradoura, 
e fará cumprir com êxito a vontade do 
Senhor. 11Por esta vida de sofrimento, 
alcançará luz e uma ciência perfeita. 
Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros 
homens, carregando sobre si suas culpas. 
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. Salmo Responsorial [Sl 32(33)]

REFRÃO: Sobre nós venha, Senhor, a 
vossa graça, pois, em vós, nós espe-
ramos!
1. 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.
2.  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.
3.  No Senhor nós esperamos confian-
tes, * porque ele é nosso auxílio e pro-
teção! Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, * da mesma forma que em vós 
nós esperamos!

8. Segunda Leitura (Hb 4,14-16)

Leitura da Carta aos Hebreus
Irmãos: 14Temos um sumo sacerdote emi-
nente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de 
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na 
fé que professamos. 15Com efeito, temos 
um sumo sacerdote capaz de se compa-
decer de nossas fraquezas, pois ele mes-
mo foi provado em tudo como nós, com 
exceção do pecado. 16Aproximemo-nos 
então, com toda a confiança, do trono da 
graça, para conseguirmos misericórdia 

e alcançarmos a graça de um auxílio no 
momento oportuno.  Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho 
(De pé)   (Cf. Mt 10,45)

REFRÃO: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
L.  Jesus Cristo veio servir, Cristo veio 
dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, 
viva Cristo, Cristo viva!

10. Evangelho (Mc 10,35-45)

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, 35Tiago e João, 
filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe 
disseram: “Mestre, queremos que faças 
por nós o que vamos pedir.” 36Ele per-
guntou: O que quereis que eu vos faça?” 

37Eles responderam: “Deixa-nos sentar 
um à tua direita e outro à tua esquerda, 
quando estiveres na tua glória!” 38Jesus 
então lhes disse: “Vós não sabeis o que 
pedis. Por acaso podeis beber o cálice que 
eu vou beber? Podeis ser batizados com o 
batismo com que vou ser batizado?” 39Eles 
responderam: “Podemos.” E ele lhes disse: 
“Vós bebereis o cálice que eu devo beber, 
e sereis batizados com o batismo com que 
eu devo ser batizado. 40Mas não depende 
de mim conceder o lugar à minha direita 
ou à minha esquerda. É para aqueles a 
quem foi reservado.” 41Quando os outros 
dez discípulos ouviram isso, indignaram-
-se com Tiago e João. 42Jesus os chamou e 
disse: “Vós sabeis que os chefes das nações 
as oprimem e os grandes as tiranizam. 

43Mas, entre vós, não deve ser assim: quem 
quiser ser grande, seja vosso servo; 44e 
quem quiser ser o primeiro, seja o escravo 
de todos. 45Porque o Filho do Homem não 
veio para ser servido, mas para servir e 
dar a sua vida como resgate para muitos.” 
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 sepulta-
do. / 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 Pai que, em Cristo, nos envia ao 
anúncio de seu Reino de Amor, eleve-
mos nossas preces: 
1. Pela Igreja, chamada a evangelizar, 
para que, em meio aos povos, seja sinal 
do Cristo Servidor, rezemos ao Senhor. 
T. Senhor, escutai a nossa prece.
2. Pela Missão desenvolvida nestes tem-
pos em nossa Arquidiocese, para que 
seja um rico momento de anúncio da 
pessoa e da mensagem de Jesus Cristo, 
rezemos ao Senhor.
3. Pelos que, cegos diante da tentação 
do poder, esquecem-se de Deus e do 
próximo, para que, ouvindo o anúncio 
da Boa-Nova, convertam-se e assumam 
uma vida de serviço e fraternidade, reze-
mos ao Senhor.
4. Por nós, que hoje nos reunimos em 
torno do altar, para que, renunciando 
às armadilhas do poder, possamos tes-
temunhar a beleza da humildade, da 
simplicidade e do serviço, rezemos ao 
Senhor. 
5. Pela partilha financeira que hoje faze-
mos, para que saibamos dar de nossa 
riqueza e de nossa pobreza, permitindo, 
assim, que o Evangelho chegue a terras 
mais distantes, rezemos ao Senhor.
    (Outras preces)



P. Pai de Amor, ouvi as preces que vossa 
Igreja apresenta e conduzi-a nos cami-
nhos do serviço e da missão. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. Venho, Senhor, oferecer com esse 
vinho e esse pão / tudo que existe em 
meu ser, tudo que há em meu coração.
REFRÃO: E, quando este Pão for levan-
tado e junto com o vinho consagrado, 
/ também as minhas mãos a Ti levan-
tarei. Entoarei louvores ao meu Rei!
2. Vejo agora em teu Altar essa oferta 
de Amor. / Quero também te consagrar 
toda minha vida, Senhor. 

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o 
sacrifício da Igreja, nesta pausa restau-
radora na caminhada rumo ao céu, 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. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, 
purificados pela vossa graça, sejamos 
renovados pelos mistérios que celebra-
mos em vossa honra. Por Cristo, nosso 
Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística IV
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, ó Pai, é nosso dever dar-
-vos graças, é nossa salvação dar-vos 
glória: só vós sois o Deus vivo e verda-

deiro 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.
T. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
P. 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 (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P.  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 confias-
tes todo o universo, para que, servindo a 
vós, seu Criador, dominassem toda criatu-
ra. 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.
T. Socorrei, com bondade, os que vos 
buscam!
P. 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 que, chegada a plenitude dos 
tempos, nos enviastes vosso próprio Filho 
para ser o nosso Salvador.
T. Por amor nos enviastes vosso Filho!
P. 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, ressuscitan-
do dos mortos, venceu a morte e renovou 
a vida.
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 coi-
sas, levando à plenitude a sua obra.
T. Santificai-nos pelo dom do vosso 
Espírito!
P. Por isso, nós vos pedimos que o mes-
mo Espírito Santo santifique estas ofe-
rendas, 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 SAN-
GUE 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. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.
P. Celebrando, agora, ó Pai, a memória 
da nossa redenção, anunciamos a morte 
de Cristo e sua descida entre os mor-
tos, 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!
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 


