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31º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

- COR VERDE - ANO B - 

São Paulo, 31 de Outubro de 2021 

Missa: 09h00  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                     

 

Equipes de Contingenciamento: Pastorais: 

Solidariedade – Horário: 07h30 e 09h00 

              Crisma / Pré-Crisma – Horário: 10h30 

                   Terço dos Homens – 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 
 

“DIA NACIONAL DA JUVENTUDE” 
 

“AMARÁS O SENHOR TEU DEUS COM TODO O TEU CORAÇÃO!” (Dt 6,5) 
 

Animador: Irmãos e irmãs sejam bem-vindos! Que alegria estarmos reunidos para celebrar o Mistério 

Pascal de Cristo. Somos convidados a expressar nosso amor incondicional a Deus, de quem nos 

aproximamos por meio de seu Filho. O Pai nos ama e quer que nos amemos uns aos outros. Neste Dia 

Nacional da Juventude, rezemos pelos jovens, chamados a ser testemunhas da esperança em meio a tanta 

dor e sofrimento, causados pelas consequências da pandemia. Encerramos o mês missionário e rezemos 

por todos os devotos de Nossa Senhora do Sagrado Coração, nossa Padroeira. 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 e catequisandos de nossa comunidade que estão se preparando para 

receberem os Sacramentos de Iniciação Cristã, vão celebrar o Terceiro Escrutínio. Somos postos diante do último 

mistério da nossa existência ao escutarmos o Evangelho da Ressurreição de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. 

Crês tu nisto? Para a comunidade cristã é o momento de depor com sinceridade juntamente com Marta, toda a 

esperança em Jesus de Nazaré. Sim, Senhor, creio que és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.  

A comunhão com Cristo nesta vida prepara-nos para superar o limite da morte. A fé na ressurreição dos mortos e a 

esperança da vida eterna abrem o nosso olhar para o sentido derradeiro da nossa existência. Deus criou o homem 

para a ressurreição e para a vida.   
ENTRADA: Artur acompanhado de seus padrinhos carregando uma Cruz, canta-se música: Ressuscitar é esperança... 
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: (Dt 6,2-6) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 17) 

R. “Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força!” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia! 

Quem me ama realmente guardará minha Palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. (Jo 14,23) 

EVANGELHO: (Mc 12,28-34) 

HOMILIA:  
APÓS A HOMILIA  
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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... 

Eleitos de Deus ajoelhem -se para a oração 
 

PRECES PELOS ELEITOS 

Padre: Oremos irmãos e irmãs, por estes escolhidos de Deus, para que, participando da morte e ressurreição de 

Cristo, possam superar, pela graça dos sacramentos, o pecado e a morte.   
 

Leitor: Para que estes eleitos recebam o dom da fé, pela qual proclamem que Cristo é a ressurreição à vida, 

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

Leitor: Para que livres de seus pecados, deem frutos de santidade para a vida eterna, roguemos ao Senhor:  

Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que, rompidos pela penitencia os laços do demônio, se tornem semelhantes a Cristo e, mortos para o 

pecado, vivam sempre para Deus, roguemos ao Senhor: Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que, na esperança do Espírito vivificante, se disponham corajosamente a renovar sua vida, roguemos 

ao Senhor: Todos: Senhor atendei a nossa prece!  
 

Leitor: Para que todos nós, vivendo uma nova vida, manifestemos ao mundo o poder da ressurreição de Cristo, 

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

EXORCISMO: 

Padre: de mãos unidas e voltado para os eleitos  

Oremos: Deus Pai, fonte da vida, vossa glória esta na vida feliz dos seres humanos e o vosso poder se revela na 

ressurreição dos mortos. Arrancai da morte os que escolhestes e desejam receber a vida pelo Batismo. Livrai-os da 

escravidão do demônio, que pelo pecado, deu origem à morte e quis corromper o mundo que criastes bom. 

Submetei-os ao poder do vosso Filho amado, para receberem dele a força da ressurreição e testemunharem, diante 

de todos, a vossa glória. Por Cristo, nosso Senhor. 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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