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30º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

COR VERDE – ANO C 

São Paulo, 27 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  

 

“DEUS ESCUTA A ORAÇÃO DOS HUMILDES!” 
  

Animador: Irmãos e irmãs, na presença do Senhor nos reunimos para celebrar nossa fé, na 

certeza do Cristo Ressuscitado em nosso meio.  Ele nos convida a uma atitude de simplicidade e 

humildade, nos acolhe em nossas aflições e ouve a nossa oração. Em comunhão com a 

juventude, neste seu dia, concluímos o mês missionário, tendo presente, de modo especial, o 

Sínodo que termina hoje em Roma e que tratou do tema “Amazônia: novos caminhos para a 

Igreja e para uma 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: (Ecles. 35,15-17.20-22) 
 

SALMO RESPONSORIAL: (SL.33) 

“O pobre clama a Deus e ele escuta: o Senhor liberta a vida dos seus servos.  
2ª LEITURA: (2 Tm.4,6-8.16-18) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Lucas 18,9,14) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

 

 

R./ Em nossa pobreza, ouvi-nos, Senhor. 
  

 1. “Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, Ele fez com que a mensagem fosse 
anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações” (2 Tm.4,17) 

Senhor, vós que sois o Criador de todas as coisas, ajudai a Igreja a pôr em prática as conclusões 

do Sínodo sobre a Amazônia e a valorizar sempre a obra da criação, fortalecendo o seu 

compromisso missionário, nós vos pedimos:  
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 2. “Minha alma se gloria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem” (Sl.33)  

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, e atendei 

suas súplicas, fortalecei na fé e na esperança a juventude, dai-lhe força para construir a 

civilização do amor como missionária em todas as esferas da vida, e fazei que sejamos humildes 

e perseverantes na oração, nós vos pedimos: 
 

3. “Vocês hão de ver, então, se não abro as comportas do céu, se não derramo sobre vocês 

as minhas bênçãos de fartura” (Ml; 3,10) 

Senhor, nós te agradecemos por aqueles que são dizimistas em nosso Santuário, para que 

possam, através de sua fiel contribuição do dízimo e da oferta generosa, manifestar a Deus a sua 

gratidão por todos os benefícios recebidos. Suplicamos que associe a eles muitos outros 

dizimistas, nós vos pedimos: 
 

ORAÇÃO: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

MOMENTO DO DÍZIMO: 

- Após a saudação inicial, o animador convida todos a sentarem. Somente quando sentarem anuncia: 
  

Animador: MEMÓRIA DO DÍZIMO: 
 

- Aquele que for fazer a primeira leitura (ou outro que estiver melhor preparado)  lê o texto abaixo:  
Leitor: Deus nos chama a viver integralmente a partilha do Evangelho, que se expressa também 

pelo dízimo ofertado. A vida, a alma de uma comunidade de fé está na disposição e na 

participação gratuita de cada um. Jesus nos ensina que é preciso confiar na partilha: tudo o que 

se reparte torna-se até mais do que suficiente. Cristo é modelo de fidelidade e nos ensina que a 

partilha fraterna é parte do testemunho e exemplo de todos os seus seguidores. 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. 
 


