
Preparar e colocar em lugar de destaque um cartaz com o 
tema e o lema do Mês Missionário, um par de sandálias e uma 
sacola. Preparar também a recordação da vida. Para dar início 
à celebração, cantar de forma orante o canto.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar.)

(D. Pedro Brito Guimarães)
1 - “Venham trabalhar na minha vinha”, espalhar 
na terra o meu amor. Muitos não conhecem a 
Boa-Nova, vivem como ovelhas sem pastor.
Unidos pela força da oração, ungidos pelo Espírito 
da missão, vamos juntos construir uma Igreja em 
ação.                                                                                                                                                                                                                                  
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Marcos da Matta - Cristiane da Matta)
1 - A Tua Igreja vem feliz e unida agradecer a Ti, 
ó Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar 
e a boa nova ao mundo anunciar.
É Tua Igreja, Senhor que canta com alegria. Esta 
que busca o amor vivenciar todo dia. Que vai 
levar salvação. Esta é a nossa missão.
2 - Nós que fazemos parte desta Igreja que 
missionária é por natureza, te damos graças por                                                                                                                                              
Teu esplendor, seremos eco do Teu grande amor.

3 - Todos os povos serão Teus discípulos e batizados 
com Teu Santo Espírito, temos certeza de Tua 
companhia, nos dando força hoje e todo dia.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-
vindos. É com grande alegria que nos reunimos 
à Luz do Ressuscitado para fazer memória da 
Páscoa do Senhor. Queremos hoje celebrar 
em profunda comunhão com tantos grupos e 
pessoas que promovem a partilha e a divisão de 
bens e riquezas, pois, não absolutizar as falsas 
seguranças, o poder, as riquezas, as posses, é 
atitude condizente com o seguimento de Jesus 
Cristo. Reunidos como família do Deus da vida, 
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai... 
Presidente - O Deus da esperança que nos cumula 
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela ação 
do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja 
Deus...
Animador - A liturgia deste domingo nos convida 
a refletir sobre os verdadeiros valores que devem 
orientar a nossa vida. Como filhos amados do 
Pai, façamos memória dos acontecimentos que 
marcaram a semana que passou (recordação da 
vida). Neste domingo, trazemos presente a vida 
de todos os professores e professoras, como 
também a Paróquia Santa Teresa de Santa Teresa 
que celebra a festa de sua padroeira. 

4. Deus nos perdoa
Presidente - De coração humilde e arrependido 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo para 
que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Suplicamos o perdão de Deus, cantando.
(Zé Martins) 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós. 
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9. Leitura da Carta aos Hebreus (4, 12-13)

10. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis) 
Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino dos céus.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (10, 17-30)

12. Partilha da Palavra 

13. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino que nos 
concede a verdadeira sabedoria, professemos a 
nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai...

14. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes, elevemos a Deus os 
pedidos de nossa comunidade, cantando após 
cada prece: 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, vocacionados(as), leigos(as) para 
que continuem testemunhando o Vosso amor 
misericordioso e a alegria do Evangelho, além de 
suas fronteiras. Nós vos pedimos.
- Senhor, concedei sabedoria aos nossos 
governantes para que lutem em favor do resgate da 
dignidade de todos os cidadãos. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai a Paróquia Santa Teresa e todas 
as comunidades que celebram a festa de sua 
padroeira, para que este momento festivo fortaleça 
a fé e a união de seus membros. 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.
Presidente - Oração para o Mês Missionário 
Extraordinário 2021.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, 
compaixão e missão. Nós te suplicamos: Derrama 
a luz da tua esperança sobre a humanidade que 
padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas 
pela pandemia. Concede-nos a coragem para 
testemunhar, com ousadia profética e crendo 
que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos 
e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. 
Maria, mãe missionária, e São José, protetor da 
família, inspirem-nos a sermos missionários da 
compaixão e da esperança. Amém.

15. Apresentação dos Dons
Animador(a) - O convite e o apelo de Jesus são 
para nós hoje: desapegar-se dos bens materiais e 
ter solidariedade com os mais necessitados. Pelo 

Presidente - Deus, Pai de amor e bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus que nos 
concede a Vossa Sabedoria e nos orienta sobre os 
valores que devem nortear a nossa vida, cantando 
o Hino do Glória. 
(Frei Fabreti) 
Glória, glória, glória, aleluia! (bis) Glória, glória, 
glória, a Deus nos altos céus, paz na terra a 
todos nós! 
1 - Deus e Pai nós vos louvamos (glória a Deus), 
adoramos, bendizemos (glória a Deus), damos 
glória ao vosso nome (glória a Deus), vossos dons 
agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo (glória a Deus), 
unigênito do Pai (glória a Deus), vós de Deus, Cordeiro 
Santo (glória a Deus), nossas culpas perdoai! 
3 - Vós que estais junto do Pai (glória a Deus), como 
nosso intercessor (glória a Deus). Acolhei nossos 
pedidos (glória a Deus), atendei nosso clamor. 
4 - Vós somente sois o Santo (glória a Deus), o 
Altíssimo Senhor (glória a Deus). Com o Espírito 
Divino (glória a Deus), de Deus Pai no esplendor.

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus de amor, 
Vosso Reino vale mais que todos os bens da 
terra. Dai-nos a graça de seguir o Vosso Filho, 
despojando-nos de nossos bens em favor dos 
pobres, para podermos entrar em Vosso Reino. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

(Ir. Miria)
Guarda a Palavra, guarda-a no coração: Que ela 
entre em sua alma, e penetre os sentimentos! 
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus: Se 
guardares a Palavra, ela te guardará!

7. Leitura do Livro da Sabedoria (7, 7-11)

8. 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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Batismo, somos chamados e enviados a sermos 
discípulos missionários de Jesus. Apresentemos 
ao Altar do Senhor, nossas vidas, na disposição 
em vivenciarmos o amor, a partilha, lutar pela 
dignidade humana e transformar a realidade em 
que vivemos.
(José Acácio Santana) 
1 - Participar é criar comunhão, fermento no pão, 
saber repartir. Comprometer-se com a vida do 
irmão viver a missão de se dar e servir.
Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta 
na mesa do amor. (bis)

16. Canto das Oferendas (José Acácio Santana) 
1 - As sementes que me deste e que não eram 
pra guardar, pus no chão da minha vida, quis 
fazer frutificar. 
Dos meus dons que recebi pelo Espírito de amor 
trago os frutos que colhi e em tua mesa quero 
pôr. (bis) 
2 - Pelos campos deste mundo quero sempre 
semear, os talentos que me deste para eu mesmo 
cultivar. 
3 - Quanto mais eu for plantando mais terei para 
colher, quanto mais eu for colhendo, mais terei 
a oferecer.

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus pela vida de todas 
as pessoas, grupos, movimentos e instituições que 
vivem o desapego e partilham seus dons e seus 
bens em favor dos irmãos e irmãs necessitados.
(Celina Borges - Leandro Souza) 
1 - Posso dizer com certeza, sem medo de errar, 
que Tua casa, Senhor é melhor pra mim que 
qualquer lugar. Só em comunhão Contigo, eu 
encontro a minha paz, quero te levar comigo, a 
qualquer lugar, pode me enviar.
Um dia em Tua presença, Senhor, vale mais que 
uma vida inteira longe do Teu amor. Minha vida 
em Tua presença, Senhor, tem sentindo e alegria 
plena, vivo pra Teu louvor. 
2 - Sinto Tua mão comigo, fazendo carinho no 
meu coração. Hoje tenho verdadeira paz, como 
sou feliz, Te amando mais e mais.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evangelho ousamos 
dizer: Pai Nosso... 

19. Momento da Paz
Animador(a) - O Reino de Deus é o modo de 
viver que Jesus veio instaurar, o reino de amor, de 
justiça e de paz, onde é feita a vontade de nosso 
Pai Celeste. Rezemos em silêncio pela paz.

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. Josmar Braga - 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. 
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.

21. Oração
Presidente - Oração - (silêncio) - Ó Deus, alimentados 
por Vossa Palavra (e pela Comunhão), queremos 
seguir fielmente os Vossos ensinamentos em 
busca da verdadeira sabedoria que salva, liberta 
e conduz à vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

22. Breves Avisos

23. Refletindo sobre o SÍNODO 
(Ler para a assembleia)

Neste mês de outubro, o Papa dará início a um 
caminho sinodal de três anos e articulado em três 
fases (diocesana, continental, universal), feito de 
consultas e discernimento, que culminará com a 
assembleia de outubro de 2023 em Roma. A Igreja 
Católica tem uma vocação universal (o vocábulo 
católico significa precisamente universal) e os 
máximos responsáveis do catolicismo entendem 
que os sínodos são necessários para compartir 
experiências através de várias perspectivas e a 
partir delas tirar conclusões que possam ser de 
utilidade. Deve-se destacar que a Igreja Católica 
precisa ter critérios compartilhados e claros 
para assim evitar outras interpretações sobre os 
assuntos. Os bispos são os protagonistas deste 
tipo de encontro e a maioria é proposta pelo 
Papa, embora também seja proposta por outras 
entidades, como a conferência episcopal de cada 
país. No entanto, é o Papa quem preside o sínodo 
durante o tempo das comissões e da jornada de 
trabalho. São vários os assuntos abordados nos 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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valores que devem orientar a nossa vida e a 
lógica da sabedoria Divina, que conduz as pessoas 
ao discernimento e opção pela busca do amor, 
da partilha, da justiça e da paz. Sábio é aquele 
que se coloca nas mãos de Deus, escuta a Sua 
Palavra, aceita seus desafios e segue os caminhos 
indicados por Ele. A Palavra Divina transmitida aos 
homens é viva, atuante e eficaz. Ajuda a discernir 
o bem e o mal e indica o caminho certo para 
chegar à vida plena e definitiva. É preciso ouvi-La, 
acolhê-La no nosso coração e deixar que ela nos 
transforme e se expresse em gestos concretos de 
vida nova. Sem o nosso “sim” a Palavra de Deus 
não encontra lugar no nosso coração e na nossa 
vida. No Evangelho, Jesus alerta seus discípulos 
sobre a incompatibilidade entre o Reino e o apego 
às riquezas. Colocar a confiança e a esperança 
nos bens materiais envenena o coração do ser 
humano, torna-o orgulhoso, autossuficiente e o 
afasta da presença de Deus e das Suas propostas. 
O “Caminho do Reino” é de despojamento de si 
próprio e deve ser percorrido no dom da vida, 
na partilha aos irmãos e na entrega por amor. 
Assim, o seguir Jesus está ligado à atitude do sábio 
que prefere a Sabedoria de Deus, antes de toda 
riqueza. Na dimensão da partilha vê-se a certeza 
de que o desapego em nome do seguimento de 
Jesus, não é em vão e que a partilha garante “um 
tesouro no céu”.  A vida eterna é dom gratuito de 
Deus, fruto da sua bondade, da sua misericórdia 
e do seu amor: no entanto, é um dom que o ser 
humano deve aceitar, acolher e comprometer-
se, pois a vida eterna é uma realidade que deve 
marcar cada passo da nossa existência terrena 
e que atingirá a plenitude no Céu. Quem vive 
de acordo com os mandamentos e segue Jesus, 
responde positivamente à oferta de vida eterna 
que o Pai lhe oferece. Cabe a nós, cristãos, 
reassumirmos com coragem, a prioridade do Reino 
e testemunhar a Sabedoria da Palavra de Deus 
que é viva e eficaz. Qual é o lugar e o papel que a 
Palavra de Deus assume na minha vida e na vida 
da minha comunidade? Sou capaz de confrontar 
a minha vida com os ensinamentos de Jesus e as 
suas exigências? 

Leituras da Semana
2ª feira: Rm 1,1-7; Sl 97; Lc 11,29-32
3ª feira: Est 5,1b-2; 7,2b-3; Sl 44; Ap 12,1.5.13a.15-
16a; Jo 2,1-11
4ª feira: Rm 2,1-11; Sl 61; Lc 11,42-46
5ª feira: Rm 3,21-30a; Sl 129; Lc 11,47-54
6ª feira: Rm 4,1-8; Rm 8,22-27; Sl 31; Lc 12,1-7
Sábado: Rm 4,13.16-18; Sl 104; Lc 12,8-12
Domingo: Is 53,10-11; Sl 32; Hb 4,14-16; Mc 10,35-45

sínodos, tais como o sacerdócio, a evangelização, o 
catecismo, a atividade pastoral e o papel da família, 
dentre outros. Embora os sínodos como fórum de 
debate tenham uma origem remota, sua versão 
atual está situada no contexto do Concilio Vaticano 
II, quando após a morte do Papa João XXIII, seu 
sucessor Paulo VI impulsionou a instituição do 
sínodo de bispos com o fim de que a Igreja Católica 
pudesse enfrentar os desafios que atingem o 
conjunto da humanidade. O cardeal Grech, em 
uma importante entrevista ao canal oficial de 
comunicação do Vaticano, destacou que os bispos 
e as conferências episcopais nacionais exercerão 
um papel crucial nesse processo. De outubro de 
2021, os bispos apontarão pessoas ou equipes 
para supervisionar o processo (particularmente 
de consulta ao Povo de Deus) nos níveis diocesano 
e nacional. Nós já temos uma boa ideia de 
quem são os bispos e como suas conferências 
nacionais operam. Mas nós não sabemos quem 
eles escolherão como leigos colaboradores e 
conselheiros, ou como eles planejam escolhê-los. 
Esses apontamentos darão importantes pistas 
sobre o tipo de processo sinodal que os bispos 
têm em mente. O cardeal Grech insinuou que esse 
novo esforço para implementar a sinodalidade 
atualmente denotaria a mudança da era de João 
Paulo II e Bento XVI, embora ele não mencione 
os dois pelos nomes.“Talvez no passado houve 
muita insistência na communio hierarchica que 
floresceu a ideia que a unidade na Igreja poderia 
apenas ser alcançada pelo fortalecimento da 
autoridade dos pastores”, disse o cardeal de 64 
anos. “Em alguns aspectos, esse caminho foi, de 
algumas formas, necessário quando depois do 
Concílio várias formas de dissidência apareceram”, 
acrescentou. Dissidência não se manifesta por 
si nas organizações e movimentos hoje, mas 
a maioria em indivíduos que deixam a Igreja - 
silenciosamente, embora amargamente.

Vatican News

24. Bênção
Presidente - O Deus de amor vos abençoe na 
sua bondade e infunda em vós a sabedoria da 
salvação. Amém.
- Abençoe-vos o Deus todo-poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Praticai a solidariedade e a partilha. Ide em paz 
e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. 

25. Canto Final (Pe. José Cândido da Silva) 
Ide pelo mundo, ide pelo mundo e anunciai, 
anunciai o Evangelho a toda criatura. 
1 - Eu vos envio servidores do Reino, onde 
estiverdes eu convosco estarei. Eu vos envio 
despojados de tudo, só levareis a bagagem do amor. 

Meditando a Palavra de Deus
A Liturgia de hoje reflete sobre os verdadeiros 


