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28º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

COR VERDE – ANO C 

São Paulo, 13 de outubro de 2019 

Missa: Comunidade São José 
 

 

 

                                                                                                                                                                                     

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

MÊS MISSIONÁRIO E DO SANTO ROSÁRIO 
 

AMBIENTE: 

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

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra 

“É nosso dever e salvação dar-vos graças, ó Pai Santo!” 
  

Animador: Irmãos e irmãs, cheios de gratidão, reconhecendo que nossa vida é conduzida pela 

ação amorosa e misericordiosa de Deus, nos reunimos para celebrar a Eucaristia. Celebremos com 

espírito agradecido por tudo quanto recebemos da bondade divina e, neste mês missionário, 

tenhamos presentes os desafios do Sínodo sobre a Amazônia e de todos os participantes, para o 

compromisso da Igreja com os povos indígenas e a ecologia integral. Alegres, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Banner do Dízimo, Velas, Ministros da Palavra e da Sagrada Comunhão 

SAUDAÇÃO:  
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

OREMOS: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: (2Rs 5,14-17) 

SALMO RESPONSORIAL: (SL. 97) 

“O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça!”  
2ª LEITURA: (2 Tm.2,8-13) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Lc 17,11-19) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

R./ Recordai-nos, Senhor, vosso amor sempre fiel.  
 

1.“Se com Cristo morremos, com Ele viveremos. Se com Ele ficamos firmes, com Ele 

reinaremos”. (2 Tm.2,11,12) 

Continuai, Senhor, a conduzir a Igreja com a luz do vosso Espírito, para que enfrente com 

serenidade e fidelidade as dificuldades da missão. Acompanhai com vossa bênção e proteção os 

missionários e missionárias que testemunham o vosso Amor misericordioso para com todos: os 

doentes, e os mais carentes, nós vos imploramos:   
 

2. “Jesus disse-lhe: Levanta-te e vai! Tua fé te salvou!” (Lc. 17,19)  
Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, os 

professores, os médicos, os profissionais da saúde, e a todos os cuidadores nos hospitais e nas 

famílias, curai os doentes e dai-nos um coração: humilde e agradecido, nós vos imploramos:  
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3. “Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham sempre o 

necessário e que ainda sobre para que possam colaborar nas boas obras” (cf.2Cor.9,8) 

Senhor, rico em Amor e Misericórdia para com todos, nós te agradecemos por aqueles que são 

dizimistas em nosso Santuário, e te pedimos que possamos assumir o compromisso cristão da 

partilha e da solidariedade, para que o nosso Dízimo ajude a Igreja a ser mais humana, divina e 

missionária, nós vos imploramos:   
ORAÇÃO: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

MOMENTO DO DÍZIMO: 
- Após a oração pos-comunhão, o animador lê:  

Animador: MEMÓRIA DO DÍZIMO: 
 

- Aquele que for fazer a primeira leitura (ou outro que estiver melhor preparado) lê o texto abaixo:  

Leitor: O dízimo é um desafio de fé; portanto, é uma oferta espontânea, comunitária, alegre e 

generosa, consciente e sistemática. Contribuindo com o dízimo, o cristão está sendo ajudado e 

ajudando a sua Igreja a ser mais missionária, está testemunhando e expressando sua fé e está 

atento às necessidades de seus irmãos mais pobres que precisam ser ajudados e promovidos. O 

dízimo que temos é o espelho da comunidade que somos. Ajude este Santuário, seja dizimista! 
 

Em seguida reza-se a Oração do Dizimista.   
 

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a 

oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida 

para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa 

vida e eternidade. Amém! 
 

AVISOS PAROQUIAIS:      

ANIVERSARIANTES: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: (Deverá ser cantado no final de todas as Missas dos domingos do mês de Outubro)   
 

É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis) 

1) Nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar. 
2) Vem ser dizimista na comunidade caminho seguro de verdadeira fraternidade. 

 


