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29º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

- COR VERDE - ANO B - 

São Paulo, 17 de Outubro de 2021         

Missa: 09h00  

 

 

Equipes de Contingenciamento: Pastorais: 
Matrimonio – Horário: 07h30 e 09h00 
Crisma/Pré-Crisma – Horário: 10h30 

Família – Horário: 18h00 e 19h30
 

 AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

AMBIENTE: 

Imagem de Nossa Senhora e Terço, permanecer na porta de entrada durante todo o mês de outubro 

Intenções da Celebração 

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
 

MÊS MISSIONÁRIO E DO SANTO ROSÁRIO 
 

“IDE POR TODA PARTE E PREGAI O EVANGELHO A TODA CRIATURA!” (Mt, 28, 19-20) 
 

Animador: Irmãos e Irmãs, no Dia do Senhor, reunidos neste Santuário de Maria, encontramos Jesus na 

Eucaristia que é o Pão da Vida. Nesse mês das missões, aproximemo-nos com toda a confiança do trono 

da graça, para alcançarmos misericórdia, sendo nós, discípulos de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e 

Salvador. Seu sacrifício perfeito e eterno nos mostra a importância de permanecermos firmes na fé, pois 

fazer a vontade do Pai é cumprir plenamente a missão. Com fé e esperança, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 

APÓS A SAUDAÇÃO:  
 

CATEQUISTA: Ao longo desta caminhada, os catecúmenos e catequisandos de nossa comunidade vão 

intensificando a sua preparação interior para receberem os sacramentos da Iniciação Cristã. 

Este é um tempo de purificação e iluminação, no qual os eleitos vão progredindo no conhecimento do 

pecado e no desejo da salvação. Para despertar esse desejo de purificação e de redenção que vem de Cristo. 

Celebram-se três escrutínios. Neste domingo, celebraremos o primeiro escrutínio. Através dele os eleitos, 

tal como a Samaritana, vão tomar consciência do mistério do pecado do qual querem ser redimidos, ao 

mesmo tempo que seu espírito se vai impregnando do sentido de Cristo, portador da Água Viva.    

ENTRADA: San, carregando a agua acompanhado de Silvana e Roger (padrinhos) 

Entra com a agua e coloca na pia batismal, e retorna aos seus lugares. Canta-se: Batiza-me Senhor com seu espírito...   

Segue a Missa com o Ato Penitencial... 
 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: Presidente da Celebração 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Is, 53, 10-11) 

SALMO RESPONSORIAL: (32) 

R. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, pois em vós nós esperamos! 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva! (Mc 10,45) 

EVANGELHO: (Mc 10, 35-45) 

HOMILIA: 

APÓS A HOMILIA: 

Os eleitos e catequizandos põe- se de pé  
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Padre dirige se a assembleia e convida a orar em silencio pelos eleitos / catequizandos, implorando o espírito de penitencia. 

Voltando para os eleitos / catequizandos, convida-os igualmente a orar em silencio e exorta-os a manifestar pela atitude do 

corpo seu espírito de penitencia 

Eleitos de Deus ajoelhem -se para a oração...  
 

PRECES PELOS ELEITOS: 

PADRE: Oremos por esses eleitos que a Igreja confiantemente escolheu após uma longa caminhada, para 

que, concluída sua preparação, encontrem o Cristo nos seus sacramentos.  

Leitor: Para que estes eleitos, a exemplo da samaritana, repassem suas vidas diante do Cristo e 

reconheçam os próprios pecados, roguemos ao Senhor.  

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  

Leitor: Para que sejam libertados do espírito de descrença que afasta a humanidade do caminho de 

Cristo, roguemos ao Senhor. 

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  

Leitor: Para que, a espera do dom de Deus, cresça neles o desejo da água viva que jorra para a vida 

eterna, roguemos ao Senhor.  

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  

Leitor: Para que, aceitando como mestre o Filho de Deus, sejam verdadeiros adoradores do Pai, em 

espírito e em verdade, roguemos ao Senhor.  

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  
Leitor: Para que, tendo experimento o maravilhoso encontro com o Cristo , possam transmitir aos amigos 

e concidadãos sua mensagem de alegria, roguemos ao Senhor.  

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  
Leitor: Para que todos nós, acolhendo o ensinamento de Cristo e aceitando a vontade do Pai, possamos 

realizar amorosamente a sua obra, roguemos ao Senhor.  

TODOS: Senhor, atendei a nossa prece!  
 

EXORCISMO: Padre de mãos unidas e voltado para os eleitos 

OREMOS: Pai de misericórdia, por vosso Filho os compadecestes da samaritana e, com a mesma ternura 

de Pai, oferecestes a salvação a todo pecador. Olhai em vosso amor estes eleitos que desejam receber, 

pelos sacramentos, a adoção de filhos e o dom do Espírito: que eles, livres da servidão do pecado e do 

pesado jugo do demônio, recebam o suave jugo de Cristo. Protegei-os em todos os perigos, afim de que 

vos sirvam fielmente na paz e na alegria e vos rendam graças para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém! 
ORAÇÃO FEITA PELOS ELEITOS: Senhor nesta caminhada para os Sacramentos da Iniciação Cristã, 

desperta em mim a consciência dos meus pecados e um forte desejo de uma vida nova em amor e 

santidade. Amém! 
 

PROFISSÃO DE FÈ: 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS: 

AVISOS PAROQUIAIS: 

ANIVERSARIANTES: 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL:  

CANTO FINAL:  
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