
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Exulte de alegria / Quem busca a Deus, / 
Quem busca a Deus, / Quem busca a Deus, 
/ Sua face é tudo o que eu queria!
1. Que se abram teus ouvidos / Ao clamor dos 
meus pedidos! / Se dos erros vais lembrar, / 
Quem, Senhor, vai aguentar?... / Porque há 
em ti perdão, / Todos te respeitarão!
2. No Senhor minh’alma espera / Eu confio em 
sua Palavra. / O vigia espera o sol, / Eu espero 
o meu Senhor. / Seu amor, sua piedade / Nos 
libertam da maldade!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to. - Amém.
- Irmãos, eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, graça e paz 
vos sejam concedidas abundantemente.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- De coração contrito e humilde, aproximemo-
-nos do Deus justo e santo, para que tenha 
piedade de nós, pecadores (pausa).
- Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que sois a verdade que ilumina os po-
vos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que sois a vida que renova o mundo, 
tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za à vida eterna. - Amém!

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos 

homens por Ele amados. / Senhor Deus, rei 
dos céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós 
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós 
vos adoramos, / nós vos glorificamos, / nós 
vos damos graças / por vossa imensa glória. 
/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de 
nós. / Só vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, 
/ só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, / com o Es-
pírito Santo, / na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Deus Eterno e Todo-Po-
deroso, dai-nos a graça de estar sempre ao 
vosso dispor, e vos servir de todo o coração. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ex 17,8-13)
Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 8os amalecitas vieram atacar 
Israel em Rafidim. 9Moisés disse a Josué: “Es-
colhe alguns homens e vai combater contra os 
amalecitas. Amanhã estarei, de pé, no alto da 
colina, com a vara de Deus na mão”. 10Josué 
fez o que Moisés lhe tinha mandado e comba-
teu os amalecitas. Moisés, Aarão e Ur subiram 
ao topo da colina. 11E, enquanto Moisés con-
servava a mão levantada, Israel vencia; quan-
do abaixava a mão, vencia Amalec. 12Ora, as 
mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegan-
do então uma pedra, colocaram-na debaixo 
dele para que se sentasse, e Aarão e Ur, um 
de cada lado, sustentavam as mãos de Moi-
sés. Assim, suas mãos não se fatigaram até 
ao pôr do sol, 13e Josué derrotou Amalec e sua 
gente a fio de espada. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!
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Toda a Igreja evangeliza. Cada cristão descobre a tarefa de evangelizar como inerente a 
sua vocação. Não é privilégio nem tarefa de alguns poucos especialmente chamados a isso. 
Cada um no seu meio e segundo as suas possibilidades deve anunciar a Boa-Nova salvífica 
a seu irmão. A ordem dada aos Doze – “Ide, pregai a Boa-Nova” – continua válida, embora de 
maneira diferente, para todos os cristãos. Os que receberam a Boa-Nova devem comunicá-la 
e difundi-la sucessivamente. Cantemos. 



7. SALMO RESPONSORIAL ((Sl 120 (121))
- Do Senhor é que me vem o meu socorro, 
do Senhor que fez o céu e fez a terra.
- Eu levanto os meus olhos para os montes: 
de onde pode vir o meu socorro? / “Do Senhor 
é que me vem o meu socorro, do Senhor que 
fez o céu e fez a terra!”
- Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e 
não dorme quem te guarda e te vigia. / Oh! 
não! Ele não dorme nem cochila, aquele que 
é o guarda de Israel!
- O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma 
sombra protetora à tua direita. / Não vai ferir-te 
o sol durante o dia, nem a lua através de toda 
a noite.
- O Senhor te guardará de todo o mal, ele mes-
mo vai cuidar da tua vida! / Deus te guarda 
na partida e na chegada. Ele te guarda desde 
agora e para sempre!

8. SEGUNDA LEITURA (2Tm 3,14-4,2)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo a      
Timóteo.
Caríssimo: 14Permanece firme naquilo que 
aprendeste e aceitaste como verdade; tu sa-
bes de quem o aprendeste. 15Desde a infância 
conheces as Sagradas Escrituras: elas têm o 
poder de te comunicar a sabedoria que con-
duz à salvação pela fé em Cristo Jesus. 16Toda 
a Escritura é inspirada por Deus e útil para 
ensinar, para argumentar, para corrigir e para 
educar na justiça, 17a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e qualificado para toda boa 
obra. 4,1Diante de Deus e de Cristo Jesus, que 
há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em 
virtude da sua manifestação gloriosa e do seu 
Reino, eu te peço com insistência: 2proclama 
a palavra, insiste oportuna ou importunamen-
te, argumenta, repreende, aconselha, com 
toda a paciência e doutrina.
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 18,1-8)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
A Palavra de Deus é viva e eficaz, em suas 
ações; penetrando os sentimentos, vai ao ínti-
mo dos corações.

- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 
† segundo Lucas.
- Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 1Jesus contou aos discípulos 
uma parábola, para mostrar-lhes a necessida-
de de rezar sempre, e nunca desistir, dizendo: 
2 “Numa cidade havia um juiz que não temia 

a Deus, e não respeitava homem algum. 3Na 
mesma cidade havia uma viúva, que vinha 
à procura do juiz, pedindo: ‘Faze-me justiça 
contra o meu adversário!’. 4Durante muito 
tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: 
‘Eu não temo a Deus, e não respeito homem 
algum. 5Mas esta viúva já me está aborrecen-
do. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não ve-
nha a agredir-me!’”. 6E o Senhor acrescentou: 
“Escutai o que diz este juiz injusto. 7E Deus, 
não fará justiça aos seus escolhidos, que dia 
e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los 
esperar?  8Eu vos digo que Deus lhes fará jus-
tiça bem depressa. Mas o Filho do homem, 
quando vier, será que ainda vai encontrar fé 
sobre a terra?”.  
- Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, / criador do 
céu e da terra. / E em Jesus Cristo, seu único 
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo 
poder do Espírito Santo; / nasceu da Virgem 
Maria; / padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cruci-
ficado, morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, su-
biu aos céus; / está sentado à direita de Deus 
Pai Todo-Poderoso, / donde há de vir a julgar 
os vivos e os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na Santa Igreja Católica; / na comunhão dos 
santos; / na remissão dos pecados; / na ressur-
reição da carne; / na vida eterna. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- Estamos no mês de outubro, celebrado pela 
Igreja em todo mundo como o Mês das Mis-
sões. Rezemos para que nós cristãos sejamos 
mais comprometidos com a vida e ação mis-
sionária da Igreja.
- Senhor, escutai a nossa prece!
1. A Missão é sustentada pela oração, pelo 
anúncio e pela cooperação material. No mun-
do, há 4 bilhões de pessoas que não conhe-
cem Jesus Cristo de forma explícita. Para que 
sejamos fiéis discípulos-missionários do Se-
nhor, rezemos.
2. “Quanto a ti, permanece firme naquilo que 
aprendeste e aceitaste como verdade” (2Tm 
3, 14a). Para que sejamos discípulos e missio-
nários perseverantes, assim como nos ensina 
a Palavra de Deus, rezemos.
3. São Paulo anima Timóteo, dizendo: “A Bí-
blia é inspirada por Deus e é útil para ensinar, 
para argumentar, para corrigir, para educar 
conforme a justiça”. Para que todos nós, pela 
Fé e pela Caridade, sejamos testemunhas de 
Jesus Cristo ressuscitado, rezemos.
4. No próximo domingo, Dia Mundial das Mis-
sões, daremos nossa contribuição pessoal 
para a evangelização do mundo. Para que 



desde já nos preparemos generosamente 
para a Coleta Missionária e, com a nossa co-
laboração, apoiemos as Missões, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, / Do universo criador, 
/ Pelo pão que nós recebemos, / Foi de graça 
e com amor.
O homem que trabalha / Faz a terra produ-
zir. / O trabalho multiplica os dons / Que 
nós vamos repartir!
2. Bendito seja Deus Pai, / Do universo o cria-
dor, / Pelo vinho que nós recebemos, / Foi de 
graça e com amor.

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servin-
do-vos com liberdade, para que, purificados 
pela vossa graça, sejamos renovados pelos 
mistérios que celebramos em vossa honra. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
- O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e 
Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele 
é a vossa Palavra viva, pela qual tudo crias-
tes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, ver-
dadeiro homem, concebido do Espírito Santo 
e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir 
a vossa vontade, e reunir um povo santo em 
vosso louvor, estendeu os braços na hora da 
sua paixão a fim de vencer a morte e manifes-
tar a ressurreição. Por Ele os anjos celebram 
vossa grandeza e os santos proclamam vossa 
glória. Concedei-nos também a nós associar-
-nos a seus louvores, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, ó Pai, vós sois Santo e fonte de 
toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, 
a fim de que se tornem para nós o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor 
nosso.
- Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
ESTANDO para ser entregue e abraçando livre-
mente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o 
cálice em suas mãos, deu graças novamente, 

e o deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLI-
CE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRA-
MADO POR VÓS E POR TODOS PARA RE-
MISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!
CELEBRANDO, pois, a memória da morte e res-
surreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó 
Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
E NÓS VOS SUPLICAMOS que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reuni-
dos pelo Espírito Santo num só corpo.
- Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
LEMBRAI-VOS, ó Pai, da vossa Igreja que se 
faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o Papa Francisco, com 
o nosso Bispo Cesar, e todos os ministros do 
vosso povo.
- Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
LEMBRAI-VOS também dos nossos irmãos e 
irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ENFIM, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, 
seu esposo, com os santos Apóstolos e todos 
os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cris-
to, vosso Filho.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Rezemos, com amor e confiança, a oração 
que o Senhor Jesus nos ensinou:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
- Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre!
- Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a 
minha paz. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, se-



IGREJA MISSIONÁRIA, TESTEMUNHA DE MISERICÓRDIA
A misericórdia encontra a sua manifestação mais alta e perfeita no Verbo encarnado. Ele revela o 

rosto do Pai, rico em misericórdia: “não somente fala dela e a explica com o uso de comparações e pa-
rábolas, mas sobretudo Ele próprio a encarna e a personifica” (João Paulo II, Enc. Dives in misericordia, 
2). Aceitando e seguindo Jesus por meio do Evangelho e dos Sacramentos, com a ação do Espírito 
Santo, podemos nos tornar misericordiosos como o nosso Pai celestial, aprendendo a amar como Ele 
nos ama e fazendo da nossa vida um dom gratuito, um sinal da sua bondade (cf. Bula Misericordiae 
Vultus, 3). A primeira comunidade que, no meio da humanidade, vive a misericórdia de Cristo é a Igreja: 
sempre sente sobre si o olhar d’Ele que a escolhe com amor misericordioso e, deste amor, ela deduz o 
estilo do seu mandato, vive dele e dá-o a conhecer aos povos num diálogo respeitoso por cada cultura 
e convicção religiosa. Como nos primeiros tempos da experiência eclesial, há tantos homens e mulhe-
res de todas as idades e condições que dão testemunho deste amor de misericórdia. Sinal eloquente 
do amor materno de Deus é uma considerável e crescente presença feminina no mundo missionário, 
ao lado da presença masculina. As mulheres, leigas ou consagradas – e hoje também numerosas 
famílias –, realizam a sua vocação missionária nas mais variadas formas: desde o anúncio direto do 
Evangelho ao serviço sociocaritativo. Ao lado da obra evangelizadora e sacramental dos missionários, 
aparecem as mulheres e as famílias que entendem, de forma muitas vezes mais adequada, os proble-
mas das pessoas e sabem enfrentá-los de modo oportuno e por vezes inédito: cuidando da vida, com 
uma acrescida atenção centrada mais nas pessoas do que nas estruturas e fazendo valer todos os 
recursos humanos e espirituais para construir harmonia, relacionamento, paz, solidariedade, diálogo, 
cooperação e fraternidade, tanto no setor das relações interpessoais como na área mais ampla da vida 
social e cultural e, de modo particular, no cuidado dos pobres. [...]

Mensagem do Santo Padre o Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões
Colaboração Diácono Marcos Reis de Faria - Catedral São Dimas

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da sal-
vação. 
 - Amém.
- Sempre vos alimente com os ensinamentos 
da fé e vos faça perseverar nas boas obras. 
- Amém.
- Oriente para Ele os vossos passos, e vos 
mostre o caminho da caridade e da paz. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. 
- Amém.
- Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em 
paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

Cantos: Hinário Litúrgico – CNBB

gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  
- Amém.
- A paz do Senhor esteja sempre convosco.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
- Cordeiro de Deus, ...
- Felizes os convidados para o Banquete Nup-
cial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
Nosso Pai de seus filhos se lembra / E há 
de vir a justiça implantar. / Nesta ceia, num 
excesso de amor, / A seus filhos vem ali-
mentar!
1. Minh’alma louva o Senhor, / Seu nome seja 
louvado! / Minh’alma louva o Senhor, / Por 
tudo que me tem dado. / Me cura as enfermi-
dades / E me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte, / Me dá carinho e 
amor. / Com sua misericórdia / Do abismo me 
retirou. / E, como se eu fosse águia, / Vem re-
novar meu vigor.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Dai-nos, ó Deus, colher os frutos 
da nossa participação na Eucaristia para que, 
auxiliados pelos bens terrenos, possamos co-
nhecer os valores eternos. Por Cristo, nosso 
Senhor.  - Amém.

Diretor: Dom José Valmor Cesar Teixeira, SDB - Diretor Técnico: Diác. Mauri Guardia de Souza
Registro de Títulos e Documentos nº 173183 

Jornalista Responsável: Rafael Olimpio - MTb 80408 - Redatora: COMISSÃO DIOCESANA DO FOLHETO LITÚRGICO  
Praça Monsenhor Ascânio Brandão, 01 - Jardim São Dimas - São José dos Campos - SP - CEP: 12.245-440 -Tel.: (12) 3928-3911

Obs.: O folheto Nova Aliança está disponível para download no site da Diocese: www.diocesesjc.org.br

SEGUNDA: Ef 2,1-10; Sl 99(100); Lc 12,13-21.
TERÇA: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9.
QUARTA: Ef 3,2-12; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6; Lc 
12, 39-48.
QUINTA: Ef 3,14-21; Sl 32(33); Lc 12,49-53.
SEXTA: Ef 4,1-6; Sl 23(24); Lc 12,54-59.
SÁBADO: Ef 4,7-16; Sl 121(122); Lc 13,1-9.
DOMINGO: Eclo 35,15b-17. 20-22a; Sl 33(34); 2Tm 
4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 (O fariseu e o publicano)

LEITURAS DA SEMANA:


