
LITURGIA DA PALAVRA

RITOS INICIAIS

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS MISSIONÁRIO

A.  Sejam bem-vindos a este 
encontro de irmãos, no qual, pela 
nossa amizade e partilha, Deus 
marca presença. A única exigência 
que ele nos faz é que pratiquemos 
a justiça; quem não se reveste 
da justiça do Reino não pode se 
considerar parte da comunidade-
Igreja. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA (Hin. ABC L. p.131)

Senhor, o Deus dos pobres, do povo sofredor, / aqui nos 
reuniu pra cantar o seu louvor. / Pra nos dar esperança 
e contar com sua mão, / na construção do Reino, Reino 
novo, povo irmão.

1. Sua mão sustenta o pobre, / ninguém fica ao desabrigo: 
/ dá sustento a quem tem fome / com a fina flor do trigo.

2. Alimenta os nossos sonhos, / mesmo dentro da prisão; 
/ ouve o grito do oprimido, / que lhe toca o coração.

3. Cura os corações feridos, / mostra ao forte o seu poder, 
/ dos pequenos é a defesa: / deixa a vida florescer.

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
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3. ATO PENITENCIAL
S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios (pausa). 
Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso,  e a vós, irmãos e irmãs, 
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos 
e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos 
e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

S. Senhor, tende piedade de nós...

4. HINO DE LOUVOR
T. Glória a Deus nas alturas 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 imensa glória. Senhor Jesus Cristo, 
Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai, Vós, que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade 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
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sempre nos preceda e 
acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre 
atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A.  É Deus quem prepara o 
banquete do Reino e oferece 
presentes extraordinários sem 
tristeza e sem morte. Para esse 
banquete, todos são convidados. 
A comunidade que sabe partilhar 
entendeu o Evangelho de Jesus. 
Ouçamos:

6. PRIMEIRA LEITURA (Is 25,6-10a)

Leitura do Livro do Profeta Isaías
O Senhor dos exércitos dará neste monte, para todos os 
povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho 
puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. 



Ele removerá, neste monte, a ponta da cadeia que ligava 
todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as 
nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte 
e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com 
a desonra do seu povo em toda a terra, o Senhor o disse. 
Naquele dia, se dirá: “Este é o nosso Deus, esperamos 
nele, até que nos salvou; este é o Senhor, nele temos 
confiado: vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo”. 
E a mão do Senhor repousará sobre este monte.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL / 22(23)
Na casa do Senhor habitarei, eternamente.

•	 O	Senhor	é	o	pastor	que	me	conduz;	/	não	me	falta	
coisa alguma. / Pelos prados e campinas verdejantes 
/ ele me leva a descansar. / Para as águas repousantes 
me encaminha, / e restaura as minhas forças. 

•	 Ele	me	guia	no	caminho	mais	seguro,	/	pela	honra	do	
seu nome. / Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 
/ nenhum mal eu temerei; / estais comigo com bastão 
e com cajado; / eles me dão a segurança! 

•	 Preparais	à	minha	frente	uma	mesa,	/	bem	à	vista	do	
inimigo, / e com óleo vós ungis minha cabeça; / o meu 
cálice transborda.

•	 Felicidade	e	todo	bem	hão	de	seguir-me	/	por	toda	a	
minha vida; / e na casa do Senhor habitarei / pelos 
tempos infinitos.

8. SEGUNDA LEITURA (Fl 4,12-14.19-20)

Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi 
o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando 
farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo 
necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. 
No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas 
dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com 
sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo 
Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos 
séculos. Amém.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Hin. ABC L, p. 301)

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (Bis)

1. Que o Pai do Senhor, do Senhor Jesus Cristo, / nos dê 
do saber, do saber o espírito; / conheçamos assim, 
assim, a esperança / à qual nos chamou, nos chamou 
como herança!

10. EVANGELHO (Mt 22,1-14 – mais longo)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. 
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos 
sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: 'O 
Reino dos Céus é como a história do rei que preparou 
a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus 
empregados para chamar os convidados para a festa, 

mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros 
empregados, dizendo: “Dizei aos convidados: já 
preparei o banquete, os bois e os animais cevados já 
foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa!”. 
Mas os convidados não deram a menor atenção: um 
foi para o seu campo, outro para os seus negócios, 
outros agarraram os empregados, bateram neles e os 
mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas 
para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade 
deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: ‘A festa 
de casamento está pronta, mas os convidados não 
foram dignos dela. Portanto, ide até às encruzilhadas 
dos caminhos e convidai para a festa todos os que 
encontrardes’. Então os empregados saíram pelos 
caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus 
e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. 
Quando o rei entrou para ver os convidados, observou 
ali um homem que não estava usando traje de festa e 
perguntou-lhe: ‘Amigo, como entraste aqui sem o traje 
de festa?’ Mas o homem nada respondeu. Então o rei 
disse aos que serviam: ‘Amarrai os pés e as mãos desse 
homem e jogai-o fora, na escuridão! Ali haverá choro 
e ranger de dentes’. Porque muitos são chamados, e 
poucos são escolhidos”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

12. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus 
Pai todo-poderoso, que deseja que todos os homens se 
salvem e cheguem ao conhecimento da verdade.
L. Senhor, que a Igreja-Povo de Deus esteja atenta para 
descobrir todos os dias o dinamismo do vosso Reino, 
que é de vida e liberdade para todos. Nós vos pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que nos vistamos com os trajes do amor, 
da justiça e da caridade, a fim de fazermos de nossa 
comunidade lugar de acolhida para todos. Nós vos 
pedimos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Senhor, que o Sínodo Diocesano nos ajude a 
compreender a importância de sermos missionários e 
de nos abrirmos à comunhão, para sempre caminharmos 
juntos. Nós vos pedimos, rezando juntos:
T. Pai de bondade, para vossa glória, queremos continuar 
a caminhar juntos, em comunhão, como Igreja, seguindo 
vosso Filho Jesus. Somos povo peregrino e desejamos 
ouvir o que o Espírito Santo nos diz. Queremos celebrar 
nossa vocação, vivendo o sonho missionário de chegar 
a todos. Ensinai-nos a ser servidores do Reino de vida 
plena, planejando a pastoral com os pobres e sofredores. 
Enviai vosso Espírito para renovar nossa Diocese e 
conduzir-nos à salvação eterna.

(Preces da comunidade)

S.  Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da 
compaixão, atendei às súplicas de vossa Igreja para 
alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. 
P.C.N.S. 
T. Amém.



S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, 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.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, 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. 
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes 
pela cruz e ressurreição!
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para  
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos 
Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos 
e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram 
na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também 
nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, 
Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
S. 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.

16. RITO DA COMUNHÃO
A. Os ricos empobrecem, passam fome, mas aos que 
buscam o Senhor não falta nada.

A. Preparemos a mesa santa e 
bendigamos ao Senhor pelos frutos 
da terra, da videira e do trabalho do 
homem. Esses dons se transformarão 
no alimento para a fraternidade e 
para a justiça do Reino. Bendito seja 
Deus para sempre!

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS (Hin. ABC L. p.132)

A partilha começa na mesa, / a justiça é rebento e 
certeza / de quem luta e abraça a razão, / de fazer do 
pão comunhão. (bis)
1. Acredito que a força do povo / forjará e fará o mundo 

novo, / porque o Pai é presença maior, /que caminha 
no meio de nós. (bis)

2. Que o pão seja farto na mesa, / que a fome, o ódio e 
a tristeza / deem espaço e criem esperança /pra fazer 
neste mundo mudança. (bis)

3. Ofertamos o pão sacramento, / e as mãos calejadas 
também, / que constroem a fraternidade, / com a força 
da comunidade. (bis)

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a 
glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.

S. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces dos 
vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória 
do céu. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, I
“O mistério pascal e o povo de Deus”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, 
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, vosso 
Filho, que, pelo mistério de sua Páscoa, realizou uma 
obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à 
vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado 
e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio 
régio e nação santa, para anunciar, por todo o mundo, 
as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando 
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor...
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo 
o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito 
Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais 
de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!

LITURGIA EUCARÍSTICA



RITOS FINAIS

17. CANTO DE COMUNHÃO
Um rei fez um grande banquete, / o povo já foi convidado, 
/ a mesa já está preparada, / já foi o Cordeiro imolado.
1. Eu me sinto feliz perto de Deus, / em achar um abrigo 

no Senhor.
2. Eu, agora, estarei sempre com ele, / pois me veio 

trazendo pela mão.
3. Vosso plano de amor me vai guiando / para chegar, 

finalmente, em vossa glória.
4. Quem se afasta de vós nada consegue; / quem se alegra 

sem vós não é feliz.
5. Vou cantar a bondade do Senhor / pelas ruas e praças 

da cidade.

CANTO OPCIONAL
1. O nosso Deus, com amor sem medida, / chamou-nos 

à vida, nos deu muitos dons. / Nossa resposta ao amor 
será feita, / se a nossa colheita mostrar frutos bons. 

Mas é preciso que o fruto se parta / e se reparta na mesa 
do amor. (bis) 
2. Participar é criar comunhão, / fermento no pão, saber 

repartir. / Comprometer-se com a vida do irmão, / viver 
a missão de se dar e servir. 

3. Os grãos de trigo em farinha se tornam, / depois se 
transformam em vida no pão. / Assim também quando 
participamos, / unidos criamos maior comunhão. 

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos 
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da 
vossa vida. P.C.N.S.
T. Amém.

A. A Celebração Eucarística nos 
insere no rumo de uma realidade 
definitiva de vida e fraternidade. Por 
isso, sintamo-nos encorajados para 
estarmos sempre a favor da justiça 
e para trazermos todos à mesa do 
Senhor, sobretudo aqueles que são 
excluídos de muitas mesas ao longo 
da vida. 

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 

20. CANTO

1. A Diocese entoa um hino de gratidão, / por todos os 
operários, que iniciaram a missão. / Em nossa longa 
jornada muitos aqui se doaram, / homens e mulheres 
de coragem, a vida ao próximo entregaram.

Este é o sonho missionário:/ a todos os povos chegar. / 
Na alegria do evangelho, / Jesus Cristo anunciar!

2. Sinais dos tempos vivemos, hoje somos nova geração, 
/ desbravemos um novo tempo, guiados pela oração. 
/ De portas abertas, rumo às periferias, / ser rosto da 
Misericórdia de Deus, é o que a Igreja almeja.

3. Que este Sínodo dê frutos para o futuro da Igreja, / 
caminhando todos juntos, como Cristo deseja. / Que 
nossa missão seja um passo para irmos além de nós 
mesmos, / à luz da Verdade, façamos do sonho realidade.
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LEITURAS DA SEMANA
2ª feira: Rm 1,1-7; Sl 97(98); Lc 11,29-32.
3ª feira: Rm 1,16-25; Sl 18(19A); Lc 11,37-41.
4ª feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9.
5ª feira: Rm 3,21-30; Sl 129(130); Lc 11,47-54.
6ª feira: Rm 4,1-8; Sl 31(32); Lc 12,1-7.
Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104(105); Lc 12,8-12.
29º DTC: Is 45,1.4-6; Sl 96(96); 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21.

EQUIPES DE CANTO:
Áudios e partituras desta celebração vocês encontram em: 
www.diocesesa.org.br/audios-e-partituras

Curta a página do Setor Música:
www.facebook.com/SetorMusicaDiocesedeSantoAndre

EQUIPE MISSIONÁRIA 2017
Tema: A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída;

Lema: Juntos na missão permanente.
Outubro é o Mês das Missões, um período de 

intensificação das iniciativas de animação e cooperação 
missionária em todo o mundo. Precisamos estar atentos 
às iniciativas da Igreja em todo o mundo, em favor da 
evangelização. Embora o lugar onde vivamos, a começar 
de nossas casas, sejam lugares de missão, ainda é 
urgente o trabalho missionário em muitos lugares do 
mundo. Nosso Sínodo Diocesano nos ajuda a perceber 
que a missão é um sonho que clama por realização. O 
papa Francisco insiste na necessidade de chegarmos a 
todos. Unamos todas essas urgências e nos abramos à 
comunhão com as outras Igrejas Locais. 

“O objetivo é sensibilizar, despertar vocações 
missionárias e realizar a Coleta no Dia Mundial das 
Missões, penúltimo domingo de outubro (este ano dias 21 
e 22), conforme instituído pelo papa Pio XI em 1926.“A 
alegria do Evangelho para uma Igreja em saída”. Este é o 
tema escolhido pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) 
para a Campanha Missionária de 2017 (...). 

Tudo está em sintonia como os ensinamentos do papa 
Francisco quando afirma: ‘A alegria do Evangelho enche o 
coração e a vida inteira daqueles que se encontraram com 
Jesus’ (EG 1). Essa alegria precisa ser anunciada pela Igreja 
que caminha unida, em todos os tempos e lugares, e em 
perspectiva ad gentes. Por isso, o lema: ‘Juntos na missão 
permanente’” (http://www.pom.org.br/campanha-
missionaria-2017/; acesso em 24 de agosto de 2017).

De fato, não podemos nos isentar de nossa missão. O 
Senhor chama a todos e conta com todos para a vivência da 
fé, para colocar em prática o convite missionário de Jesus.

No próximo domingo, DIA DAS MISSÕES E DA OBRA 
PONTIFÍCIA DA INFÂNCIA MISSIONÁRIA, rezemos 
pela evangelização dos povos e contribuamos com a 
coleta, que se realizará nas igrejas do mundo todo. Desta 
grande campanha, uma porcentagem será reservada para 
as missões no continente africano e 10% para a Infância 
Missionária. 
FONTE: Site das Pontifícias Obras Missionárias; Diretório da Liturgia 2017.

Texto da Equipe de Redação do ABC Litúrgico


