
9º DOMINGO DO TEMPO COMUM

03 de junho de 2018
Ano B - Verde

“O Sábado foi feito para o homem”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Reunidos em torno da mesa do eterno 
Pai queremos, nesta Santa Liturgia, renovar os 
laços que nos unem à Ele entregando-lhe tudo o 
que somos. Jesus está conosco recordando-nos 
o autentico valor dos preceitos religiosos: devem 
assegurar a vida de modo que, homens e mulheres 
reconheçam, em Deus, refúgio seguro e fonte da 
verdadeira liberdade. O amor é a plenitude da Lei, 
exultemos ao senhor por tão grande dom.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos 
suplicamos humildemente: afastai de nós o que é noci-
vo, e concedei-nos tudo o que for útil. Por N. S. J. C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A Palavra de Deus nos inspira e nos faz 
perceber que a lei foi concedida ao Seu povo para 
promover vida. Jesus é a Vida, dá pleno cumprimeto 
ao Antigo Testamento propondo-nos novo modo de 
vivenciar tais preceitos.

I LEITURA - Dt 5,12-15

08. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO
Assim fala o Senhor: 12 “Guarda o dia de sábado, 
para o santificares, como o Senhor teu Deus te 
mandou. 13 Trabalharás seis dias e neles farás todas 
as tuas obras. 14 O sétimo dia é o do sábado, o dia 
do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não 
farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua 
filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu 
boi, nem teu jumento, nem algum de teus animais, 
nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para 
que assim teu escravo e tua escrava repousem da 
mesma forma que tu. 15 Lembra-te de que foste es-
cravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez 
sair com mão forte e braço estendido. É por isso que 
o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado”. 
PALAVRA DO SENHOR.

02. CANTO INICIAL(95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor/ na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa;/ nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo,/ Teu nome santo vimos 
proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ porque Ele te esco-
lheu,/ para contigo habitar/ e fazer-te povo seu!
Na terra peregrino,/ destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto/ o Deus bendito que hoje 
vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ toda a terra, o mar 
e os céus...mas quem sustenta o louvor/ é a voz 
dos filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa 
alegria! És fonte que sacia/ a nossa fome e sede 
de amor!
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2497

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

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados. 
Ref.: Glória a vós, Senhor! Graças e louvor! 
(bis) 
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos. Senhor nosso, Jesus Cristo, 
Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

05. SENHOR TENDE PIEDADE 
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.



II LEITURA - 2Cor 4,6-11

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 6 Deus que disse: “Do meio das trevas bri-
lhe a luz”, é o mesmo que fez brilhar a sua luz em 
nossos corações, para tornar claro o conhecimento 
da sua glória na face de Cristo. 7 Ora, trazemos 
esse tesouro em vasos de barro, para que todos 
reconheçam que este poder extraordinário vem de 
Deus e não de nós. 8 Somos afligidos de todos os 
lados, mas não vencidos pela angústia; postos entre 
os maiores apuros, mas sem perder a esperança; 9 
perseguidos, mas não desamparados; derrubados, 
mas não aniquilados; 10 por toda parte e sempre 
levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais 
de Jesus, para que também a vida de Jesus seja 
manifestada em nossos corpos. 11 De fato, nós, os 
vivos, somos continuamente entregues à morte, por 
causa de Jesus, para que também a vida de Jesus 
seja manifestada em nossa natureza mortal. PALA-
VRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 2,23-3,6
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
23 Jesus estava passando por uns campos de trigo, 
em dia de sábado. Seus discípulos começaram a 
arrancar espigas, enquanto caminhavam. 24 Então 
os fariseus disseram a Jesus: “Olha! Por que eles 
fazem em dia de sábado o que não é permitido?” 
25 Jesus lhes disse: “Por acaso, nunca lestes o que 
Davi e seus companheiros fizeram quando passa-
ram necessidade e tiveram fome? 26 Como ele en-

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 80(81)
      (Melodia: “Quem semeia entre lágrimas”)
Ref.: Exultai no Senhor, a nossa força! (bis)
1. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa e lira 
suaves tocai! Na lua nova soai a trombeta, na lua 
cheia, na festa solene! 
2. Porque isso é costume em Jacó, um preceito 
do Deus de Israel; uma lei que foi dada a José, 
quando o povo saiu do Egito.
3. Eis que ouço uma voz que não conheço: “Ali-
viei as tuas costas de seu fardo, cestos pesados 
eu tirei de tuas mãos. Na angústia a mim clamas-
te, e te salvei.
4. Em teu meio não exista um deus estranho 
nem adores a um deus desconhecido! Porque 
eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do 
Egito te arranquei.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. Vossa Palavra é a verdade; santificai-nos na 
verdade.

trou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era 
sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, 
e os deu também aos seus companheiros? No en-
tanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses 
pães”. 27 E acrescentou: “O sábado foi feito para o 
homem, e não o homem para o sábado. 28 Portanto, 
o Filho do Homem é senhor também do sábado”. 
3,1 Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um 
homem com a mão seca. 2 Alguns o observavam 
para ver se haveria de curar em dia de sábado, 
para poderem acusá-lo. 3 Jesus disse ao homem 
da mão seca: “Levanta-te e fica aqui no meio!” 4 E 
perguntou-lhes: “É permitido no sábado fazer o bem 
ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la mor-
rer?” Mas eles nada disseram. 5 Jesus, então, olhou 
ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram 
duros de coração; e disse ao homem: “Estende a 
mão”. Ele a estendeu e a mão ficou curada. 6 Ao 
saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, 
imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira 
como haveriam de matá-lo. Palavra da Salvação.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14.  ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Oremos, irmãos e irmãs, ao Pai celeste, 
que nos manda guardar o dia que reservou para 
Si e santificá-lo pela oração e pelo repouso, e fa-
çamos subir até Ele nossas preces, dizendo: 

R. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia.

1. Pelo Presbitério de Apucarana, Administrador, 
Colégio de Consultores e todo Clero. Que o Espí-
rito de Deus os fortaleça, fazendo-lhes fiéis servi-
dores do povo que lhes foi confiado, rezemos ao 
Senhor... 
    
2. Pelos que vivem esmagados pelo trabalho e 
pelos que são tratados ainda hoje como escra-
vos, para que alcancem a verdadeira liberdade, 
rezemos ao Senhor...  
   
3. Pelos governantes, para que nas palavras pro-
nunciadas por Jesus, descubram quem é o ho-
mem e o respeitem, rezemos ao Senhor... 
    
4. Pela nossa assembleia em oração, para que 
Deus nos revele que o amor é o pleno cumpri-
mento da Lei e nos ajude a superar toda prática 
que nos afaste deste ideal, rezemos ao Senhor...     
 
(Outras intenções)

Presid.: Concedei-nos, Senhor nosso Deus, a 
sabedoria para andar nos vossos caminhos e a 
graça de mostrar, no nosso modo de viver, o es-
plendor da glória que se reflete no rosto de Cristo, 
vosso Filho. Ele, que convosco vive e reina, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Confiados, ó Deus, no vosso amor de Pai, 
acorremos ao altar com nossas oferendas; dai-nos por 
vossa graça, ser purificados pela Eucaristia que cele-
bramos. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

17.  PREFÁCIO DO TEMPO COMUM I (MR p. 428)
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-
-poderoso, por Cristo, vosso Filho, que, pelo mis-
tério da sua Páscoa, realizou uma obra admirável. 
Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz 
incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da 
morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio 
régio e nação santa, para anunciar, por todo o mun-
do, as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e 
sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos 
santos, 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 uni-
verso, 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 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 dis-
cípulos, 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 Igre-
ja, 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 santos: 
a Virgem Maria, mãe de Deus, São José seu esposo, 
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 cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, 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 mise-
ricórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, espe-
ramos também nós saciarmos eternamente 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

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Os dons que trago aqui são o que fiz, o que 
vivi. O pão que ofertarei, pouco depois comunga-
rei. Assim, tudo o que é meu, sinto também que 
é de Deus.
Ref.: Esforço, trabalhos e sonhos, o amor 
concreto e feliz neste dia. Por Cristo, com 
Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na 
alegria.
2. Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar, 
e aqui nos vai dizer como servir e oferecer. Deus 
pôs nas minhas mãos, para eu partir com meus 
irmãos...

LITURGIA EUCARÍSTICA

 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, 



RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos 
que nutris com o corpo e o Sangue do vosso Filho. 
Dai-nos proclamar nossa fé não somente em palavras 
mas também na verdade de nossas ações, para que 
mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

  23. CANTO FINAL
1. Como o Pai me enviou, assim também vos 
envio. Tendes minha autoridade e também a de 
meu Pai. Lembrar-vos-eis o que Eu disse, do 
que de mim escutastes. Todos esperam ouvir a 
mensagem que vai em vós.
Ref.: Ide por todo este mundo, ide, pregai o 
Evangelho! Há muita gente que espera ouvir 
o que vos disse o Senhor. Ide, ensinai às 
nações tudo o que ouvistes de mim. Sempre 
convosco eu estarei, todos os dias sem fim!
2. Vede quão grande é a messe, quão poucos os 
operários. Outros colaboradores ao Pai deveis 
suplicar. Como o trigo se perde quando não é re-
colhido, assim se dá com o rebanho na ausência 
de seu pastor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - 2Pd 1.2-7, Sl 90(91), Mc 12,1-12
3ª Vm -  2Pd 3,12-15a.17-18, Sl 89(90), Mc 12,13-17
4ª Vd -  2Tm 1,1-3.6-12, Sl 122(123), Mc 12,18-27
5ª Vd -  2Tm 2,8-15, Sl 24(25), Mc 12,28b-34 
6ª Br - Os 11,1.3-4.8c-9, Cânt.: Is 12,2-3.4(R/.3), Ef 3,8-12
Sb Br - Is 61,9-11, Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-7; Lc 2,41-51
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enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do 
Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: 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, 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.

(Abraço da paz)

  21. CANTO DE COMUNHÃO II
1- Durante a ceia, o discípulo do amor/ recostou 
sua cabeça/ sobre o peito do Senhor/ E cada 
impulso do Sagrado coração/ era um novo teste-
munho/ de acolhida e de perdão.
Ref.: E hoje aqui, nesta santa comunhão/ 
novamente pulsa em nós/ o Sagrado Coração 
(bis).
2- Durante a ceia, seu apelo nos deixou/ de 
amar-nos uns aos outros/ como ele nos amou/ 
cada palavra do Sagrado Coração/ era um novo 
ensinamento/ de fraterna comunhão.
3- Durante a ceia, antes de enfrentar a cruz/ quis 
ficar com seus amigos/ para ser a sua luz/ como 
alimento, o Sagrado Coração/ entre nós ficou 
presente/ neste vinho e neste pão.

20. CANTO DE COMUNHÃO I (95º encontro)
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 co-
migo, 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 
ouvir-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.

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e acompanhe mais 
este instrumento para melhor cantarmos a missa.

FONE (43) 
 

EX- SERVIDORA DO INSS Fone: 3423-8080

 


