
 

SANTA MISSA NO 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

10 DE OUTUBRO DE 2021 

 

Antífona da entrada  Sl 129,3-4 

Senhor, se levardes em conta as nossas faltas, 

quem poderá subsistir? 

Mas em vós encontra-se o perdão, Deus de Israel. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Irmãos eleitos segundo a 

presciência de Deus Pai, pela santificação o 

Espírito para obedecer a Jesus Cristo e 

participar da bênção da aspersão do seu 

sangue, graça e paz vos sejam concedidas 

abundantemente. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: No dia em que celebramos a 

vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, 

também nós somos convidados a morrer 

para o pecado e ressurgir para uma vida nova. 

Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 

graça, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que vos tornastes pobre para nos 

enriquecer, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que viestes para fazer de nós vosso 

povo santo, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

HINO 
 

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 

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 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. 
 

 



 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Deus eterno e todo-poderoso, 

dai-nos a graça de estar sempre ao vosso 

dispor, e vos servir de todo o coração. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na 

unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Sb 7,7-11 

Em comparação com a Sabedoria, 

julguei sem valor a riqueza. 
 

Leitura do Livro da Sabedoria – “Orei, e foi-

me dada a prudência; supliquei, e veio a mim 

o espírito da sabedoria. Preferi a Sabedoria 

aos cetros e tronos e, em comparação com 

ela, julguei sem valor a riqueza; a ela não 

igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu 

lado, todo o ouro do mundo é um punhado 

de areia e, diante dela, a prata será como a 

lama. Amei-a mais que a saúde e a beleza, e 

quis possuí-la mais que a luz, pois o 

esplendor que dela irradia não se apaga. 

Todos os bens me vieram com ela, pois uma 

riqueza incalculável está em suas mãos” – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 89(90) 
 

R/. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e 

exultaremos de alegria! 
 

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! R/. 
 

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! R/. 
 

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. 

R/. 
 

 

SEGUNDA LEITURA  Hb 4,12-13 

A Palavra de Deus julga 

os pensamentos e as intenções do coração. 
 

Leitura da Carta aos Hebreus – A Palavra de 

Deus é viva, eficaz e mais cortante do que 

qualquer espada de dois gumes. Penetra até 

dividir alma e espírito, articulações e 

medulas. Ela julga os pensamentos e as 

intenções do coração. E não há criatura que 

possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e 

descoberto aos seus olhos, e é a ela que 

devemos prestar contas. – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Mt 5,2 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Felizes os pobres em espírito, 

porque deles é o Reino dos Céus. R/. 
 

EVANGELHO  Mc 10,17-30 

Vende tudo o que tens e segue-me! 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho  

de Jesus Cristo segundo Marcos. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, quando Jesus saiu a 

caminhar, veio alguém correndo, 

ajoelhou-se diante dele e perguntou: 

“Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a 

N 



 

vida eterna?” Jesus disse: “Por que me 

chamas de bom? Só Deus é bom, e mais 

ninguém. Tu conheces os mandamentos: não 

matarás; não cometerás adultério; não 

roubarás; não levantarás falso testemunho; 

não prejudicarás ninguém; honra teu pai e tua 

mãe”. Ele respondeu: “Mestre, tudo isso 

tenho observado desde a minha juventude”. 

Jesus olhou para ele com amor, e disse: “Só 

uma coisa te falta: vai, vende tudo o que tens 

e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. 

Depois vem e segue-me!” Mas quando ele 

ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio 

de tristeza, porque era muito rico. Jesus então 

olhou ao redor e disse aos discípulos: “Como 

é difícil para os ricos entrar no Reino de 

Deus!” Os discípulos se admiravam com 

estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus 

filhos, como é difícil entrar no Reino de 

Deus! É mais fácil um camelo passar pelo 

buraco de uma agulha do que um rico entrar 

no Reino de Deus!” Eles ficaram muito 

espantados ao ouvirem isso, e perguntavam 

uns aos outros: “Então, quem pode ser 

salvo?” Jesus olhou para eles e disse: “Para os 

homens isso é impossível, mas não para 

Deus. Para Deus tudo é possível”. Pedro 

então começou a dizer-lhe: “Eis que nós 

deixamos tudo e te seguimos”. Respondeu 

Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver 

deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, 

campos, por causa de mim e do Evangelho, 

receberá cem vezes mais agora, durante esta 

vida — casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e 

campos, com perseguições — e, no mundo 

futuro, a vida eterna – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

Creio em Deus Pai todo-poderoso, 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 sepultado. 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. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 

Proposta pela Campanha Missionária 2021 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, nesta oração 

pública e comum que agora iniciamos, 

ninguém rogue por si, nem só pelos seus, mas 

roguemos todos ao Cristo Senhor por todo o 

povo. 

R/. Fazei-nos, Senhor, missionários 

da compaixão e da esperança. 
 

1. Senhor, com o Papa Francisco vos 

pedimos para que todo batizado seja 

engajado na evangelização, disponível para a 

missão, através de um testemunho de vida 

que tenha o sabor do Evangelho, rezemos. 

R/. 
 

2. Fortalecei, Senhor, todos os missionários e 

missionárias com suas famílias, em seus 

ambientes de trabalho e em todos os setores 

da sociedade, possam testemunhar teu o 

amor solidário, rezemos. R/. 
 

3. Acompanhai, Senhor, os missionários e 

missionárias que estão servindo na missão 

além-fronteiras para que sejam presença 

promotora da cultura do encontro e da 

fraternidade universal, rezemos. R/. 
 

4. Senhor, com nossa Arquidiocese vos 

pedimos para que todos sejamos discípulos 



 

missionários, uma Igreja em saída, 

caminhando decididamente ao encontro das 

pessoas mais abandonadas, material e 

existencialmente, para nelas vos servimos 

mais e melhor, rezemos. 
 

Celebrante: Ouvi, ó Pai, as nossas preces e 

atendei com bondade as nossas súplicas. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 

do Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que 

este sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: 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. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DOS 

DOMINGOS DO TEMPO COMUM, III 

A salvação dos homens, pelo homem 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: Na verdade, é justo e necessário, 

é nosso dever e salvação dar-vos graças, 

sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 

Deus eterno e todo-poderoso. Nós 

reconhecemos ser digno da vossa imensa 

glória vir em socorro de todos os mortais com 

a vossa divindade. E servir-vos de nossa 

condição mortal, para nos libertar da morte e 

abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, 

Senhor nosso. Por ele, os anjos celebram 

vossa grandeza, os santos proclamam vossa 

glória. Concedei-nos também a nós associar-

nos a seus louvores, cantando (dizendo) a uma 

só voz: 
 

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do 

universo! O céu e a terra proclamam a vossa 

glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem 

em nome do Senhor! Hosana nas alturas! 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
 

Celebrante: 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. 

R/. Santificai e reuni o vosso povo! 
 

Celebrante: 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. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: 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. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: 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 A REMISSÃO DOS 

PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 

DE MIM. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Salvador do mundo, salvai-nos, 

vós que nos libertastes 

pela cruz e ressurreição. 
 

Celebrante: 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. 

R/. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta! 
 

Celebrante: 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. 

R/. Fazei de nós 

um só corpo e um só espírito! 
 

Celebrante: 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. 

R/. Fazei de nós uma perfeita oferenda! 

Celebrante: 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 Dimas, seu 

auxiliar Mariano, com os bispos do mundo 

inteiro, o clero e todo o povo que 

conquistastes. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 
 

Celebrante: Atendei as 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. 

R/. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 

Celebrante: 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 os saciar eternamente da vossa glória, por 

Cristo, Senhor nosso. 

R/. A todos saciai com vossa glória! 
 

Celebrante: 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.  

R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Guiados pelo Espírito de Jesus e 

iluminados pela sabedoria do Evangelho, 

ousamos dizer: 
 

Pai nosso que estais nos céus, santificado seja  

o vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja 

feita a vossa vontade, assim na terra como no 

céu; o pão nosso de cada dia nos dai hoje; 

perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós 

perdoamos a quem nos tem ofendido; e não 

nos deixeis cair em tentação,  

mas livrai-nos do mal. 
 

Celebrante: 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 de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 



 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: 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. 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 
no partir do pão consagrado. 

 

Celebrante: Eu sou o Pão vivo, que desceu do 

céu: se alguém come deste Pão, viverá 

eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira 

o pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Sl 33,11 

Os ricos empobrecem, passam gomem, 

mas aos que buscam o Senhor, não falta nada. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus todo-poderoso, nós vos 

pedimos humildemente que, alimentando-nos 

com o Corpo e o Sangue de Cristo, possamos 

participar da vossa vida. Por Cristo, nosso 

Senhor.  

R/. Amém. 

 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, III 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: Que o Deus de toda consolação 

disponha na sua paz os vossos dias e vos 

conceda as suas bênçãos. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Sempre vos liberte de todos os 

perigos e confirme os vossos corações em seu 

amor. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: E assim, ricos em esperança, fé e 

caridade, possais viver praticando o bem e 

chegar felizes à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


