
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
MÊS MISSIONÁRIO

“A alegria do Evangelho para uma Igreja em saída” é o tema da Campanha Missionária 
que hoje iniciamos. A Igreja em saída é a comunidade que faz a experiência de Jesus e sai de 
si para anunciar a alegria do Evangelho até os confins do mundo. A missão sempre foi e será 
a principal preocupação da Igreja. Esta é a sua vocação. Neste Mês das Missões, rezemos 
pelos missionários e missionárias e renovemos o compromisso de trabalhar por uma Igreja 
cada vez mais próxima das pessoas. Nesse espírito missionário, iniciemos nossa celebração.

ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Senhor, tu tens razão, bem feito foi, / Bem fei-
to foi, pois contra ti pecamos! / Mas pela tua 
honra, misericórdia / De nós, agora, a ti nós 
suplicamos.
1. Quem confia no Senhor, / É qual monte de 
Sião: / Não tem medo, não se abala, / Está bem 
firme no seu chão.
2. As montanhas rodeiam / A feliz Jerusalém. / 
O Senhor cerca seu povo, / Para não temer nin-
guém.

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
- Amém.
- O Deus da esperança, que nos cumula de toda 
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito 
Santo, esteja convosco.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No início desta Celebração Eucarística, peça-
mos a conversão do coração, fonte de reconci-
liação e comunhão com Deus e com os irmãos 
e irmãs (pausa).
- Confessemos os nossos pecados:
- Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes por 
pensamentos e palavras, atos e omissões, 
por minha culpa, minha tão grande culpa. E 
peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a 
vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a 
Deus, nosso Senhor.
- Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. - Amém.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos ho-
mens por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos 

céus, / Deus Pai Todo-Poderoso: / nós vos lou-
vamos, / nós vos bendizemos, / nós vos adora-
mos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos 
graças / por vossa imensa glória. / Senhor Jesus 
Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordei-
ro de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que tirais 
o pecado do mundo, / tende piedade de nós. 
/ Vós que tirais o pecado 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 Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. 
Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): Ó Deus, que mostrais vos-
so poder sobretudo no perdão e na misericórdia, 
derramai sempre em nós a vossa graça, para 
que, caminhando ao encontro das vossas pro-
messas, alcancemos os bens que nos reservais. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA (Ez 18,25-28)
Leitura da  Profecia de Ezequiel.
Assim diz o Senhor: 25Vós andais dizendo: “A 
conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da 
casa de Israel: É a minha conduta que não é 
correta, ou antes é a vossa conduta que não é 
correta? 26Quando um justo se desvia da justi-
ça, pratica o mal e morre, é por causa do mal 
praticado que ele morre. 27Quando um ímpio se 
arrepende da maldade que praticou e observa o 
direito e a justiça, conserva a própria vida. 28Ar-
rependendo-se de todos os seus pecados, com 
certeza viverá; não morrerá”.
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 24,4bc-5.6-7.8-
9 (R. 6a))
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e compaixão!
- Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, / e 
fazei-me conhecer a vossa estrada!/ Vossa ver-
dade me oriente e me conduza, porque sois o 
Deus da minha salvação; em vós espero, ó Se-
nhor, todos os dias.
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precedem no Reino de Deus. 32Porque João veio 
até vós, num caminho de justiça, e vós não acre-
ditastes nele. Ao contrário, os cobradores de im-
postos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, 
mesmo vendo isso, não vos arrependestes para 
crer nele”.
- 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; / pa-
deceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, mor-
to e sepultado. / Desceu à mansão dos mortos; 
/ ressuscitou ao terceiro dia, subiu 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 pe-
cados; / na ressurreição da carne; / na vida eter-
na. Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
Deus Pai enviou seu Filho Jesus para a salvação 
de todos. Hoje, nós também somos enviados até 
os confins da terra. Como discípulos missioná-
rios, apresentemos nossas preces dizendo:
- Envia-nos, Senhor, a anunciar a alegria do 
Evangelho!
1. Acompanhai a vossa Igreja missionária. For-
talecei com a vossa graça o Papa Francisco, os 
bispos, padres, diáconos, religiosos e religiosas 
para que vivam com fidelidade a missão que re-
ceberam, rezemos:
2. Abençoai com sabedoria a nossa Pátria, os 
governantes e todas as lideranças a serviço da 
sociedade, para que administrem o bem comum 
com honestidade e justiça, rezemos: 
3. Neste Mês das Missões, tornai-nos generosos 
e solidários com os missionários e missionárias 
que testemunham a alegria do Evangelho em 
todo o mundo, rezemos:
4. Por intercessão de Santa Teresinha do Meni-
no Jesus e São Francisco Xavier, Padroeiros das 
Missões, fazei crescer em nós o compromisso 
com a missão universal, rezemos:
(Conclusão feita pelo presidente da celebração)

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente 
aqui estão / O mesmo pão que a mulher prepa-
rou aqui está / O vinho novo que a uva sangrou 
jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade haverá / E 
nesta festa onde a gente é irmão / O Deus da 
vida se faz comunhão! (bis)
2. Na flor do altar o sonho da paz mundial / A 
luz acesa é fé que palpita hoje em nós / Do livro 
aberto o amor se derrama total no nosso altar!

14. ORAÇÃO
- Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício 
seja aceito por Deus Pai, todo-poderoso. 

- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura 
e compaixão!
- Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
a vossa compaixão que são eternas! / Não re-
cordeis os meus pecados quando jovem, nem 
vos lembreis de minhas faltas e delitos! De mim 
lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois 
bondade sem limites, ó Senhor!
- O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao 
bom caminho os pecadores. / Ele dirige os hu-
mildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu 
caminho.

8. SEGUNDA LEITURA (Fl 2,1-11)
Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses.
Irmãos: 1Se existe consolação na vida em Cristo, 
se existe alento no mútuo amor, se existe comu-
nhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, 
2tornai então completa a minha alegria: aspirai à 
mesma coisa, unidos no mesmo amor; vivei em 
harmonia, procurando a unidade. 3Nada façais 
por competição ou vanglória, mas, com humil-
dade, cada um julgue que o outro é mais impor-
tante, 4e não cuide somente do que é seu, mas 
também do que é do outro. 5Tende entre vós o 
mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. 
6Jesus Cristo, existindo em condição divina, não 
fez do ser igual a Deus uma usurpação, 7mas 
esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição 
de escravo e tornando-se igual aos homens. En-
contrado com aspecto humano, 8humilhou-se a 
si mesmo, fazendo-se obediente até à morte, e 
morte de cruz. 9Por isso, Deus o exaltou acima 
de tudo e lhe deu o Nome que está acima de 
todo nome. 10Assim, ao nome de Jesus, todo jo-
elho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, 
11e toda língua proclame: “Jesus Cristo é o Se-
nhor!” – para a glória de Deus Pai. 
- Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Mt 21,28-32)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia!
Minhas ovelhas escutam a minha voz, minha voz 
estão elas a escutar; eu conheço, então, minhas 
ovelhas, que me seguem, comigo a caminhar!

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

Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e 
anciãos do povo: 28“Que vos parece? Um ho-
mem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, 
ele disse: ‘Filho, vai trabalhar hoje na vinha!’ 29O 
filho respondeu: ‘Não quero’. Mas depois mudou 
de opinião e foi. 30O pai dirigiu-se ao outro filho 
e disse a mesma coisa. Este respondeu: ‘Sim, 
senhor, eu vou’. Mas não foi. 31Qual dos dois fez 
a vontade do pai?”. Os sumos sacerdotes e os 
anciãos do povo responderam: “O primeiro”. En-
tão Jesus lhes disse: “Em verdade vos digo que 
os cobradores de impostos e as prostitutas vos 



- Receba o Senhor por tuas mãos este sacri-
fício para a glória do teu nome para o nosso 
bem e de toda a santa Igreja.  

(Sobre as Oferendas)
Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos 
seja agradável e possa abrir para nós a fonte de 
toda bênção. Por Cristo, nosso Senhor. – Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
- O Senhor esteja convosco.
- Ele está no meio de nós.
- Corações ao alto.
- O nosso coração está em Deus.
- Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
- É nosso dever e nossa salvação.

NA VERDADE, ó Pai, é nosso dever dar-vos 
graças, é nossa salvação dar-vos glória: só vós 
sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes 
de todo o tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, porque sois 
o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes to-
das as coisas para cobrir de bênçãos as vossas 
criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz.
- Alegrai-nos, ó Pai, com vossa luz!
EIS, pois, diante de vós todos os anjos que vos 
servem e glorificam sem cessar, contemplando a 
vossa glória. Com eles, também nós, e, por nos-
sa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso 
nome, cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo ...
NÓS PROCLAMAMOS a vossa grandeza, Pai 
Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes 
todas as coisas: criastes o homem e a mulher à 
vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, 
para que, servindo a vós, seu Criador, dominas-
sem toda criatura. E quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os abandonas-
tes ao poder da morte, mas a todos socorrestes 
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos 
pudessem encontrar.
- Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
E, AINDA mais, oferecestes muitas vezes aliança 
aos homens e às mulheres e os instruístes pe-
los profetas na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chega-
da a plenitude dos tempos, nos enviastes vosso 
próprio Filho para ser o nosso Salvador.
- Por amor nos enviastes vosso Filho!
VERDADEIRO homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo 
a condição humana, menos o pecado, anunciou 
aos pobres a salvação, aos oprimidos, a liberdade, 
aos tristes, a alegria. E para realizar o vosso plano 
de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos 
mortos, venceu a morte e renovou a vida.
- Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
E, A FIM de não mais vivermos para nós, mas 
para ele, que por nós morreu e ressuscitou, en-
viou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primei-
ro dom aos vossos fiéis para santificar todas as 
coisas, levando à plenitude a sua obra.
- Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
POR ISSO, nós vos pedimos que o mesmo Es-
pírito Santo santifique estas oferendas, a fim de 

que se tornem o Corpo e † o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para cele-
brarmos este grande mistério que ele nos deixou 
em sinal da eterna aliança.
- Santificai nossa oferenda pelo Espírito!
QUANDO, pois, chegou a hora, em que por vós, 
ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus 
que estavam no mundo, amou-os até o fim. En-
quanto ceavam, 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, ele tomou em suas mãos o cá-
lice com vinho, deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO 
MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETER-
NA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PE-
CADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
- Todas as vezes que comemos deste pão e be-
bemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vos-
sa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
CELEBRANDO, agora, ó Pai, a memória da nos-
sa redenção, anunciamos a morte de Cristo e 
sua descida entre os mortos, proclamamos a 
sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e, 
esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferece-
mos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso 
agrado e salvação do mundo inteiro.
- Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI, com bondade, o sacrifício que destes 
à vossa Igreja e concedei aos que vamos par-
ticipar do mesmo pão e do mesmo cálice que, 
reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos 
tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o lou-
vor da vossa glória.
- Fazei de nós um sacrifício de louvor!
E AGORA, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos 
quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso 
servo o Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, 
os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e to-
dos os ministros, os fiéis que, em torno deste al-
tar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos 
pertence e todos aqueles que vos procuram de 
coração sincero.
- Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
LEMBRAI-VOS também dos que morreram na 
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos 
quais só vós conhecestes a fé.
- A todos saciai com vossa glória!
E A TODOS nós, vossos filhos e filhas, concedei, 
ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com os Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso 
reino, onde, com todas as criaturas, libertas da 
corrupção do pecado e da morte, vos glorificare-
mos por Cristo, Senhor nosso.
- Concedei-nos o convívio dos eleitos!
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. - Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 



MÊS MISSIONÁRIO
Outubro é o Mês das Missões, um período de intensificação das iniciativas de animação e 
cooperação missionária em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, despertar vocações mis-
sionárias e realizar a Coleta no Dia Mundial das Missões, penúltimo domingo de outubro (este 
ano dias 21 e 22), conforme instituído pelo Papa Pio XI em 1926. “A alegria do Evangelho para 
uma Igreja em saída.” Este é o tema escolhido pelas Pontifícias Obras Missionárias (POM) 
para a Campanha Missionária de 2017. Tudo está em sintonia como os ensinamentos do Papa 
Francisco quando afirma: “A alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles 
que se encontraram com Jesus” (EG 1). Essa alegria precisa ser anunciada pela Igreja que 
caminha unida, em todos os tempos e lugares, e em perspectiva Ad gentes (Para os povos). 
Por isso, o lema: “Juntos na missão permanente”. O cartaz destaca a alegria do Evangelho 
e a Igreja que caminha unida. A arte mostra a Igreja, Povo de Deus, formada por diferentes 
sujeitos da missão (leigos e leigas, consagrados e consagradas, diáconos, padres, bispos e 
o papa), representantes de todas as idades e diversas etnias. Todos caminham juntos, depois 
de terem sido encontrados por Jesus Cristo, e como Igreja em saída, Ad gentes, enviada a tes-
temunhar a alegria do Evangelho em todo o mundo. O povo traz a Palavra de Deus, fonte da 
missão. Carrega também a Cruz das missões jesuíticas, que marcou toda a América Latina, no 
processo de evangelização. As cores missionárias recordam a dimensão universal da missão.
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LEITURAS DA SEMANA:

pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegi-
dos de todos os perigos, enquanto, vivendo a es-
perança, 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 mi-
nha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a 
fé que anima vossa Igreja; dai-lhe, segundo 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.
- Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos 
com um gesto de comunhão fraterna.
- Cordeiro de Deus, ...
- Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de 
quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro 
de Deus, que tira o pecado do mundo.
- Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis 
em minha morada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

17. CANTO DA COMUNHÃO
Não basta chamar: “Senhor, Senhor” Pra en-
trar na Igreja do amor. Há gente que já deu 
quedas E sabe que é pecador /: E está mais 
perto do Reino, Do que quem é julgador. (Bis)
1. Bendiz, minh’alma, o Senhor! / Seu nome seja 
louvado! / Minh’alma, louva o Senhor, / Por tudo 
que me tem dado! / Me cura as enfermidades / E 
me perdoa os pecados.
2. Me tira da triste morte, / Me dá carinho e amor. 
/ Com sua misericórdia / Do abismo ele me tirou, 
/ E, como se eu fosse águia, / Vem renovar o 
meu vigor.

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

Cânticos do Hinário Litúrgico CNBB – CD Litur-
gia VII Tempo Comum Ano A

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Deus, que a comunhão nesta Euca-
ristia renove a nossa vida para que, participando 
da paixão de Cristo neste mistério, e anunciando 
a sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. 
Por Cristo, nosso Senhor. - Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
- O Senhor esteja convosco!
- Ele está no meio de nós.
- Ó Deus, concedei ao povo que vos serve cres-
cer pela vossa graça e guardar sempre os vos-
sos mandamentos. Por Cristo, nosso Senhor. 
- Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e con-
firme os vossos corações em seu amor. - Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade, 
possais viver praticando o bem e chegar felizes 
à vida eterna. - Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho 
† e Espírito Santo. - Amém.
- Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe.
- Graças a Deus!


