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30º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

- COR VERDE - ANO B -

São Paulo, 24 de Outubro de 2021  

Missa: 09h00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
     

                                                                                                                           

Equipes de Contingenciamento: Pastorais: 

 Batismo/Juventude – Horário: 07h30 e 09h00 

                  Surdos/Matrimonio – Horário: 10h30 

                                  Enfermos – 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 

 

“MESTRE QUE EU VEJA!” (Mc 10,51) 
 

Animador: Irmãos e irmãs, na presença do Senhor nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Que a 

Palavra do Senhor abra nossos olhos para a realidade. Neste Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco 

nos alerta sobre a “necessidade de missionários da esperança, capazes de lembrar profeticamente que 

ninguém se salva sozinho”. Rezemos por todos os devotos de Nossa Senhora do Sagrado Coração, nossa 

Padroeira. Mergulhemos na bondade e no amor gratuito do Senhor! Alegres, cantemos: 
  

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

SAUDAÇÃO:  

APÓS SAUDAÇÃO:  

Catequista: Neste domingo, os catecúmenos de nossa Comunidade que estão se preparando para receberem os 

Sacramentos de Iniciação Cristã, vão celebrar o Segundo Escrutínio.  Tal como aquele cego de nascença que nos 

narra o Evangelho, 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 Redentor, que é Luz. O Cristo, Luz do mundo, afasta 

definitivamente a cegueira produzida pelo pecado com suas obras e seduções. Esse escrutínio declara a 

messianidade de Jesus, pela qual o eleito é iluminado inconfundivelmente por meio da fé.  
 

ENTRADA: João Evangelista acompanhado de seus padrinhos carregando uma vela, canta-se uma música sobre a luz... 

Segue com 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: (Jr 31,7-9) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 125) 

R. “Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Jesus Cristo, salvador, destruiu o mal e a morte; fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis. (2Tm 1,10) 

EVANGELHO: (Mc 10,46-52) 

HOMILIA:  

APÓS A HOMILIA: 

Os eleitos e catequizandos põe- se de pé  

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

PRECES PELOS ELEITOS: 
 

Padre: Oremos irmãos e irmãs, por estes eleitos chamados por Deus, para que, permanecendo nele, deem, por 

uma vida santa, testemunho do Evangelho.  
 

Leitor: Para que Deus dissipe as trevas, e sua luz brilhe nos corações destes eleitos, roguemos ao Senhor: Todos: 

Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que o Pai conduza esses eleitos a seu Cristo, luz do mundo, roguemos ao Senhor: Todos: Senhor 

atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que Deus abra o coração desses eleitos, e eles proclamem a sua fé no Senhor da luz e fonte da 

verdade, roguemos ao Senhor: Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que, iluminados pelo Espírito Santo, sempre proclamem e comuniquem aos outros o Evangelho da 

Salvação, roguemos ao Senhor: Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que o mundo inteiro conheça o verdadeiro Deus, Criador de todos, que dá aos seres humanos  o 

espírito e a vida, roguemos ao Senhor: Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

EXORCISMO: 

Padre: de mãos unidas e voltado para os eleitos 

Oremos: Pai de bondade, que destes ao cego de nascença a graça de crer em Vosso Filho e de Alcançar pela fé o 

vosso reino de luz, libertai estes eleitos dos erros que cegam e concedei-lhes, de olhos fixos na verdade, tornarem-

se para sempre filhos da luz. Por Cristo, nosso Senhor. Todos: Amém! 
 

Padre: Senhor Jesus, luz verdadeira, que iluminais toda a humanidade, libertai, pelo Espírito da verdade, os que se 

encontram oprimidos pelo pai da mentira, e despertai a boa vontade dos que chamastes aos vossos sacramentos, 

para que, na alegria da vossa luz, tornem-se, como o cego outrora iluminado, audazes testemunhas da fé. Vós que 

viveis e reinais para sempre. Todos: Amém! 
 

PROFISSÃO DE FÉ: 
 

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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