
 

SANTA MISSA PELO SÍNODO 

14 DE OUTUBRO DE 2021 

XVI Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos 2021-2023 

Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão 

 

Antífona da entrada  Cl 3,14-15 

Tende acima de tudo a caridade 

que é o vínculo da perfeição; 

e a paz de Cristo exulte em vossos corações. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: A graça e a paz de Deus, nosso 

Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam 

convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: O Senhor Jesus, que nos convida 

à mesa da Palavra e da Eucaristia nos chama 

à conversão. Reconheçamos ser pecadores e 

invoquemos com confiança a misericórdia do 

Pai. 
 

Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 

tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que sois a verdade que ilumina os 

povos, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 

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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus, que governais e 

guardais a vossa Igreja, derramai em vossos 

servos o espírito de inteligência, de verdade e 

de paz, para que busquem de todo o coração 

o que vos agrada, e se esforcem por praticá-

lo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, na unidade do Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Rm 3,21-30 

O homem é justificado pela fé, 

sem a prática da Lei judaica. 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos 

– Irmãos, agora, sem depender do regime da 

Lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada 

pela Lei e pelos Profetas; justiça de Deus 



 

essa, que se realiza mediante a fé em Jesus 

Cristo, para todos os que têm a fé. Pois diante 

desta justiça não há distinção: todos pecaram 

e estão privados da glória de Deus, e a 

justificação se dá gratuitamente, por sua 

graça, em virtude da redenção realizada em 

Jesus Cristo. Deus destinou Jesus Cristo a ser, 

por seu próprio sangue, instrumento de 

expiação mediante a realidade da fé. Assim 

Deus mostrou sua justiça em ter deixado sem 

castigo os pecados cometidos outrora, no 

tempo de sua tolerância. Assim ainda ele 

demonstra sua justiça no tempo presente, 

para ser ele mesmo justo, e tornar justo 

aquele que vive a partir da fé em Jesus. Onde 

estaria, então, o direito de alguém se gloriar? 

— Foi excluído. Por qual lei? Pela lei das 

obras? — Absolutamente não, mas, sim, pela 

lei da fé. Com efeito, julgamos que o homem 

é justificado pela fé, sem a prática da Lei 

judaica. Acaso Deus é só dos judeus? Não é 

também Deus dos pagãos? Sim, é também 

Deus dos pagãos. Pois Deus é um só – 

Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 129(130) 
 

R/. No Senhor se encontra toda graça 

e copiosa redenção! 
 

Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, 

escutai a minha voz! 

Vossos ouvidos estejam bem atentos 

ao clamor da minha prece! R/. 
 

Se levardes em conta nossas faltas, 

quem haverá de subsistir? 

Mas em vós se encontra o perdão, 

eu vos temo e em vós espero. R/. 
 

No Senhor ponho a minha esperança, 

espero em sua palavra. 

A minh’alma espera no Senhor 

mais que o vigia pela aurora. R/. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

Jo 14,6 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Sou o Caminho, a Verdade e a Vida, 

ninguém vem ao Pai, senão por mim. R/. 
 

EVANGELHO  Lc 11,47-54 

Peçam contas do sangue de todos os profetas, 

desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Lucas. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, disse o Senhor: “Ai 

de vós, porque construís os túmulos 

dos profetas; no entanto, foram 

vossos pais que os mataram. Com isso, vós 

sois testemunhas e aprovais as obras de 

vossos pais, pois eles mataram os profetas e 

vós construís os túmulos. É por isso que a 

sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei 

profetas e apóstolos, e eles matarão e 

perseguirão alguns deles, a fim de que se 

peçam contas a esta geração do sangue de 

todos os profetas, derramado desde a criação 

do mundo, desde o sangue de Abel até o 

sangue de Zacarias, que foi morto entre o 

altar e o santuário. Sim, eu vos digo: serão 

pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, 

mestres da Lei, porque tomastes a chave da 

ciência. Vós mesmos não entrastes, e ainda 

impedistes os que queriam entrar”. Quando 

Jesus saiu daí, os mestres da Lei e os fariseus 

começaram a tratá-lo mal, e a provocá-lo 

sobre muitos pontos. Armavam ciladas, para 

pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que 

saísse de sua boca – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

N 



 

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: Considerai, ó Deus de 

clemência, as ofertas dos vossos servos e 

derramai sobre eles a graça da vossa luz, para 

que compreendam o que é reto aos vossos 

olhos e cheios de confiança o realizem. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

PREFÁCIO DO ESPÍRITO SANTO, II 

O Espírito Santo, alma da Igreja 
 

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. Vós nos 

concedeis, a cada momento, o que mais nos 

convém; e conduzis a vossa Igreja por 

admiráveis e diversos caminhos. Vós não 

cessais de ajudá-la com a força do Espírito 

Santo para que, submissa à vossa vontade, 

jamais deixe de invocar-vos na tribulação nem 

se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo, 

Senhor nosso. Unidos aos anjos e aos santos, 

aclamamos vossa glória, 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 II 
 

Celebrante: Na verdade, ó Pai, vós sois santo 

e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas 

oferendas, derramando sobre elas o vosso 

Espírito, a fim de que se tornem para nós o 

Corpo e ✠ o Sangue de Jesus Cristo, vosso 

Filho e Senhor nosso. 

R/. Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 

Celebrante: Estando para ser entregue e 

abraçando livremente a paixão, 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 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. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Todas as vezes que comemos deste pão 

e bebemos deste cálice, 

anunciamos, Senhor, a vossa morte, 

enquanto esperamos a vossa vinda! 
 

Celebrante: Celebrando, pois, a memória da 

morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos 



 

oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da 

salvação; e vos agradecemos porque nos 

tornastes dignos de estar aqui na vossa 

presença e vos servir. 

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

Celebrante:  E nós vos suplicamos que, 

participando do Corpo e Sangue de Cristo, 

sejamos reunidos pelo  

Espírito Santo num só corpo. 

R/. Fazei de nós 

um só corpo e um só espírito! 
 

Celebrante:  Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 

Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: 

que ela cresça na caridade com o papa 

Francisco, com o nosso bispo Dimas, seu 

auxiliar Mariano, e todos os ministros do 

vosso povo. 

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

Celebrante: Lembrai-vos também dos nossos 

irmãos e irmãs que morreram na esperança da 

ressurreição e de todos os que partiram desta 

vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa 

face. 

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

Celebrante: Enfim, nós vos pedimos, tende 

piedade de todos nós e dai-nos participar da 

vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de 

Deus, com São José, seu esposo, com os 

santos Apóstolos e todos os que neste mundo 

vos serviram, a fim de vos louvarmos e 

glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 

R/. Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 

Celebrante: 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. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Rezemos, com amor e confiança, 

a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 
 

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: Felizes os convidados para o 

Banquete nupcial do Cordeiro. 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 

Onde o amor e a caridade, Deus aí está. 

Congregou-nos num só corpo o amor de Cristo. 
 

 



 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

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

 

Celebrante: Concedei-nos, ó Deus, de 

misericórdia, que o sacramento agora 

recebido confirme os vossos servos na verdade 

e os leve a procurar a vossa glória. Por Cristo, 

nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

EXPOSIÇÃO DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

Adore o Santíssimo Sacramento 
do Corpo e Sangue do Redentor. 

 

Tão sublime sacramento 

adoremos neste altar, 

pois o Antigo Testamento 

deu ao Novo o seu lugar.  
 

Venha a fé por suplemento 

os sentidos completar. 

Ao Eterno Pai cantemos 

e a Jesus, o Salvador. 
 

Ao Espírito exaltemos, 

na Trindade eterno amor.  

Ao Deus uno e trino demos 

a alegria do louvor.  

Amém. 
 

Celebrante: Do céu lhes destes o pão. 

R/. Que contém todo o sabor. 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Todos oram em silêncio, por algum tempo. 
 

Celebrante: Senhor Jesus Cristo, neste 

admirável sacramento, nos deixastes o 

memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar 

com tão grande amor o mistério do vosso 

Corpo e do vosso Sangue, que possamos 

colher continuamente os frutos da vossa 

redenção. Vós que viveis e reinais para 

sempre. 

R/. Amém. 
 

BÊNÇÃO EUCARÍSTICA 
 

Receba a bênção do Santíssimo 

e trace o sinal da cruz. 
 

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2021 

DIANTE DO 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO 
 

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. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Glorificai o Senhor com vossa 

vida; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 

 

 


