
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM

06 de outubro de 2019 - Ano C - Verde

“Aumenta a nossa fé!” 
Lc 17,5

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Mais uma vez, somos convidados a to-
mar parte na Ceia do Senhor e encontrar no Pão 
da vida eterna, força e alimento para nossa vida de 
fé. Na escuta da Palavra de Deus, confiamos a Ele 
nossas aflições e dificuldades, certos de sua pre-
sença junto de nós. Ao iniciarmos o mês dedicado 
às missões, supliquemos a graça da perseverança 
no anúncio do Evangelho.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos 
concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do 
que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a 
vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na 
consciência e dando-nos mais do que ousamos 
pedir. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Diante de um mundo sedento de dinheiro 
e lucro, a Palavra de Deus proclama que o justo 
vive pela fé. Mediante a fé, resistimos à violência e 
iniquidade.

I LEITURA - Hab 1,2-3; 2,2-4

08. LEITURA DA PROFECIA DE HABACUC
2Senhor, até quando clamarei, sem me atende-
res? Até quando devo gritar a ti: “Violência!”, 
sem me socorreres? 3Por que me fazes ver 
iniqüidades, quando tu mesmo vês a malda-
de? Destruições e prepotência estão à minha 
frente; reina a discussão, surge a discórdia. 
2,2Respondeu-me o Senhor, dizendo: “Escreve 
esta visão, estende seus dizeres sobre tábu-
as, para que possa ser lida com facilidade. 3A 
visão refere-se a um prazo definido, mas tende 
para um desfecho, e não falhará; se demorar, 
espera, pois ela virá com certeza, e não tarda-
rá. 4Quem não é correto, vai morrer, mas o jus-
to viverá por sua fé”. PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. RITO PENITENCIAL

Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas 
culpas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios.

02. CANTO INICIAL
1. Em coro a Deus Louvemos: eterno é seu 
amor!/ Pois Deus é admirável: eterno é seu amor!
Ref.: Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor!
2. Criou o céu e a terra: eterno é seu amor!/ 
Criou o sol e a lua: eterno é seu amor!
3. E fez à sua imagem: eterno é seu amor!/ O 
homem livre e forte: eterno é seu amor!
4. Na história que fazemos: eterno é seu amor!/
Deus vai à nossa frente: eterno é seu amor!
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05. SENHOR TENDE PIEDADE
1. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, 
piedade. Piedade de nos! (Bis)
2. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo, pie-
dade. Piedade de nós! (Bis)
3. Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, 
piedade. Piedade de nos! (Bis)

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.

Todos: Amém.

06. GLÓRIA                                       (92º encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 
Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos seus 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai 
todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos bendizemos 
Adoramos, vos glorificamos.
2. Nós aqui vos damos graças Pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Tu és 
Filho de Deus Pai.
3. 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, piedade de nós.
4. 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.



09. SALMO RESPONSORIAL          Sl 94(95)
(Melodia: “Cantai um canto novo” 93º enc. ou 

“Verdade e amor”)
Ref.: Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus!
1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 
aclamemos o Rochedo que nos salva! Ao seu 
encontro caminhemos com louvores, e com 
cantos de alegria o celebremos!
2. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, 
e ajoelhemos ante o Deus que nos criou! Por-
que ele é o nosso Deus, nosso Pastor, e nós 
somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas 
que conduz com sua mão.
3. Oxalá ouvísseis hoje a sua voz; não fecheis 
os corações como em Meriba, como em Mas-
sa, no deserto, aquele dia, em que outrora 
vossos pais me provocaram, apesar de terem 
visto as minhas obras.

II LEITURA - 2Tm 1,6-8.13-14

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAU-
LO A TIMÓTEO. Caríssimo: 6Exorto-te a reavivar 
a chama do dom de Deus que recebeste pela 
imposição das minhas mãos. 7Pois Deus não 
nos deu um espírito de timidez mas de fortaleza, 
de amor e sobriedade. 8Não te envergonhes do 
testemunho de Nosso Senhor nem de mim, seu 
prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, 
fortificado pelo poder de Deus. 13Usa um compên-
dio das palavras sadias que de mim ouviste em 
matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. 14Guarda 
o precioso depósito, com a ajuda do Espírito San-
to que habita em nós. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Lc 17,5-10
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO LUCAS - Naquele tempo, 5os 
apóstolos disseram ao Senhor: “Aumenta a nos-
sa fé!” 6O Senhor respondeu: “Se vós tivésseis 
fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, 
poderíeis dizer a esta amoreira: ‘Arranca-te da-
qui e planta-te no mar’, e ela vos obedeceria. 7Se 
algum de vós tem um empregado que trabalha a 
terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-
-lhe, quando ele volta do campo: ‘Vem depressa 
para a mesa?’ 8Pelo contrário, não vai dizer ao 
empregado: ‘Prepara-me o jantar, cinge-te e ser-

15. CANTO DAS OFERENDAS          (93º enc.)
1. A fé é compromisso que é preciso repartir em 
terras bem distantes ou em nosso próprio lar. 
Nós somos missionários, eis a nossa vocação: 
Jesus convida a todos, ai de mim se eu me calar! 
Ref.: Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos 
pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela 
Igreja Missionária vos louvamos, vede a mes-
se que precisa de operários. (bis) 
2. Há muitos consagrados anunciando sem 
temer, e tantos perseguidos dando a vida pela 
fé. Mas quem faz de sua vida um sinal de co-
munhão, também dá testemunho, nos convida 
à conversão.

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO  (96º enc.)
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1. A Palavra do Senhor permanece para sem-
pre; e esta é a Palavra que vos foi anunciada.

ve-me, enquanto eu como e bebo; depois disso 
tu poderás comer e beber?’ 9Será que vai agra-
decer ao empregado, porque fez o que lhe 
havia mandado? 10Assim também vós: quan-
do tiverdes feito tudo o que vos mandaram, 
dizei: ‘Somos servos inúteis; fizemos o que 
devíamos fazer’”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãos e irmãs, com o ardor da fé que 
o Senhor nos deu e que é capaz de fazer mila-
gres, vamos pedir-Lhe pela Igreja e pelo mundo, 
dizendo, humildemente:

R. Abençoai, Senhor, o vosso povo. 
1. Pela Igreja santa de Deus, para que anuncie 
a fé que leva à salvação e revele aos homens os 
mistérios do Reino, rezemos ao Senhor... 

2. Por aqueles que receberam o Espírito Santo, 
o Dom de Deus que foi dado aos Apóstolos, para 
que deem bom testemunho de Jesus, rezemos 
ao Senhor... 

3. Por aqueles que clamam ao Senhor contra 
toda a violência e opressão, para que a sua voz 
seja escutada, rezemos ao Senhor... 

4. Pelos membros da nossa assembleia de oração, 
para que sirvam à Deus com alegria, em casa, no 
trabalho e em toda a parte, rezemos ao Senhor...      

(Outras intenções da comunidade) 

Presid.: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que 
enviastes o vosso Filho Jesus Cristo como ser-
vidor ao meio dos homens, dai-nos o seu Espí-
rito e aumentai a nossa fé, para sermos fiéis no 
vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o sacri-
fício que instituístes e, pelos mistérios que celebra-
mos em vossa honra, completai a santificação dos 
que salvastes. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. PREFACIO TEMPO COMUM VI  (MR p. 433)
Presid.: 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-pode-
roso. Nós reconhecemos ser digno da Vossa imensa 
Glória vir em socorro de todos os mortais com vossa 
divindade. E servir-vos de nossa condição mortal, 
para nos libertar da morte e abrir-nos caminhos da 
salvação, por Cristo Senhor nosso. Por ele, os anjos 
celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a 
vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-
-nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a uma 
só voz: Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III            (MR p. 482) 
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, 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 CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos san-
tos: a Virgem Maria, mãe de Deus, com São José 
seu esposo, com os vossos Apóstolos e Mártires, e 
todos os santos, que não cessam de interceder por 
nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco e nosso 
bispo Carlos José, com os bispos do mundo inteiro, 
o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 
eles, esperamos também nós saciarmos eternamen-
te da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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RITOS DA COMUNHÃO

19. Todos: Pai Nosso...

Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa 
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a 
esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.



RITOS FINAIS

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Possamos, ó Deus onipotente, saciar-
-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sa-
grado, para que sejamos transformados naquele 
que agora recebemos. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm - Gl 1,6-12; Sl 110 (111); Lc 10,25-37
3ª Br - Gl 1,13-24; Sl 138 (139); Lc 10,38-42
4ª Vd - Gl 2,1-2.7-14; Sl 116 (117); Lc 11,1-4
5ª Vd -  Gl 3,1-5; Cânt.: Lc 1, 69-70.71-72.73; Lc 11,5-13
6ª Br -  At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-47. 48-49. 50-51; Lc 1,26-38
Sb Vd -  Gl 3,22-29; Sl 104 (105); Lc 11,27-28
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23. CANTO FINAL 
1. Ao ouvir o teu chamado, força viva que reno-
va. Ide pelo mundo inteiro anunciar a boa nova. 
Ref.: Eu respondi, Senhor aqui estou, na Dio-
cese de Apucarana. Para levar tua Palavra com 
ardor, pois a missão a todos nos irmana. (Bis) 
2. Todos somos convidados a evangelização. O 
batismo é nossa força no trabalho e comunhão. 
3. É tamanha a dor do povo, eis aí nossa missão. Pra 
acabar com a injustiça o Evangelho é a salvação.

20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Cristo, quero ser instrumento/ De tua paz e 
dou teu infinito amor / Onde houver ódio e ran-
cor/ Que eu leve a concórdia que eu leve o amor
Ref.: Onde há ofensa que dói/ Que eu leve 
o perdão/ Onde houver a discórdia/ Que eu 
leve a união e tua paz
2. Mesmo que haja um só coração/ Que duvide 
do bem, do amor e do céu/ Quero com firmeza 
anunciar/ A Palavra que traz a clareza da fé
3. Onde houver erro Senhor/ Que eu leve a ver-
dade fruto da tua luz/ Onde encontrar desespero/ 
Que eu leve a esperança do teu nome Jesus
4. Onde eu encontrar um irmão/ A chorar de 
tristeza sem ter voz e nem vez/ Quero bem no 
seu coração/ Semear alegria pra florir gratidão
5. Mestre, que eu saiba amar/ Compreender, 
consolar e dar sem receber/ Quero sempre mais 
perdoar/ Trabalhar na conquista e vitória da paz.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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, segundo o 
vosso desejo, a paz e a unidade! Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

21. CANTO DE COMUNHÃO               ( 95ºenc.)
Ref.: Provai e vede, provai e vede, quão suave 
é Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor Deus para sempre, na minha 
boca seu louvor não vai cessar. Vinde comigo, com 
alegria engrandecer o Senhor Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio na sua 
vida nada lhe pode faltar. Vinde comigo, vinde ou-
vir-me, dos meus temores o Senhor me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo que 
faz o bem, que não engana e busca a paz, e Ele 
atende os seus clamores reconhecendo todo o 
bem que o justo faz.
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Oração para o Mês Missionário Extraordinário
Pai Nosso, o Teu filho unigênito Jesus Cris-
to, ressuscitado de entre os mortos, confiou 
aos seus discípulos: “Ide e fazei discípulos to-
dos os povos”. Recorda-nos que, pelo batismo, 
tornamo-nos participantes da missão da Igreja. 
Pelos dons do Espírito Santo, concedei-nos de 
sermos testemunhas do Evangelho, corajosos e 
vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, 
ainda longe de estar realizada, encontre novas 
e eficazes expressões que levem vida e luz ao 
mundo. Ajudai-nos, Pai Santo, a fazer com que 
todos os povos possam encontrar-se com o 
amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Ele que 
é Deus convosco, e vive e reina na unidade do 
Espírito Santo, agora e para sempre. Amém.


