
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM

03 de outubro de 2021 - Ano B - Verde

“Portanto, o que Deus uniu o homem
não separe.” Mc 10,9

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
A vontade de Deus para a humanidade é que o 
amor seja o vínculo que une homem e mulher para 
a formação de uma família e, a partir dela, novos 
filhos para a humanidade. Esse amor não pode ser 
quebrado pela força humana, pois vem de Deus e 
tem sua vocação para Deus.

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... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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Coment.: As leituras de hoje apresentam uma temá-
tica sempre atual: a união matrimonial. O matrimônio 
aparece como projeto de Deus para a humanidade 
na busca da realização e da felicidade. Esse amor 
fiel será para o mundo um reflexo do amor de Deus .

I LEITURA - Gn 2,18-24
 
08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
18O Senhor Deus disse: “Não é bom que o 
homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele”. 19Então o Senhor Deus 
formou da terra todos os animais selvagens 
e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão 
para ver como os chamaria; todo o ser vivo 
teria o nome que Adão lhe desse. 20E Adão 
deu o nome a todos os animais domésticos, 
a todas as aves do céu e a todos os animais 
selvagens; mas Adão não encontrou uma 
auxiliar semelhante a ele. 21Então o Senhor 
Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. 
Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das 
costelas e fechou o lugar com carne. 22De-
pois, da costela tirada de Adão, o Senhor 

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa Dominical - Diocese de Apucarana

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

02. CANTO INICIAL                              (97º enc.)
Ref.: Vimos Senhor te dar graças no teu san-
tuário de paz e louvar teu amor que não pas-
sa, com salmos, hinos e canções espirituais.
1. Cantemos ao Senhor um canto novo, terra 
inteira cante alegre ao Senhor. No seu templo 
santo brilham sempre a majestade, a beleza e o 
esplendor.
2. A Ti preste louvor todo ser vivo: terra, céu, lua, 
mar, estrelas, sol. E quem quiser Te dar maior 
louvor, maior parte Te dê de seu amor.
3. Aqui estamos Senhor somos teu povo, Deus 
da vida, salvador, libertador. Peregrinos, nós 
estamos a caminho, na esperança, na unidade, 
no amor.

Presid.: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que tenha 
piedade de nós, pecadores. 

05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor que viestes salvar os corações arre-
pendidos.
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo que viestes chamar os pecadores 
humilhados.
3. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus 
Pai, que nos perdoa.

06. GLÓRIA                                           (96ºenc.)
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 louva-
mos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por 
vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho 
Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro 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!



II LEITURA - Hb 2,9-11

10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
Irmãos: 9Jesus, a quem Deus fez pouco 
menor do que os anjos, nós o vemos 
coroado de glória e honra, por ter so-
frido a morte. Sim, pela graça de Deus 
em favor de todos, ele provou a morte. 
10Convinha de fato que aquele, por quem 
e para quem todas as coisas existem, 
e que desejou conduzir muitos filhos 
à glória, levasse o iniciador da salva-
ção deles à consumação, por meio de 
sofrimentos. 11Pois tanto Jesus, o San-
tificador, quanto os santificados, são 
descendentes do mesmo ancestral; por 
esta razão, ele não se envergonha de os 
chamar irmãos. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,2-16
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09.  SALMO RESPONSORIAL        Sl 127(128)
 (Melodia: “Que Deus nos dê a sua Graça...” )
Ref.: O Senhor te abençoe de Sião, cada dia 
de tua vida!
1. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus 
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de 
viver, serás feliz, tudo irá bem!
2. A tua esposa é uma videira bem fecunda no 
coração de tua casa; os teus filhos são reben-
tos de oliveira ao redor de tua mesa.
3. Será assim abençoado todo homem que 
teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, 
cada dia de tua vida,
4. para que vejas prosperar Jerusalém, e os 
filhos dos teus filhos! Ó Senhor, que venha a 
paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS 
Naquele tempo, 2alguns fariseus se apro-
ximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, 
perguntaram se era permitido ao homem 
divorciar-se de sua mulher. 3Jesus pergun-
tou: “O que Moisés vos ordenou?” 4Os 
fariseus responderam: “Moisés permitiu es-
crever uma certidão de divórcio e despedi-
-la”. 5Jesus então disse: “Foi por causa da 
dureza do vosso coração que Moisés vos 
escreveu este mandamento. 6No entanto, 
desde o começo da criação, Deus os fez ho-
mem e mulher. 7Por isso, o homem deixará 
seu pai e sua mãe e os dois serão uma só 
carne. 8Assim, já não são dois, mas uma só 
carne. 9Portanto, o que Deus uniu, o homem 
não separe!” 10Em casa, os discípulos fize-
ram, novamente, perguntas sobre o mesmo 
assunto. 11Jesus respondeu: “Quem se 
divorciar de sua mulher e casar com outra, 
cometerá adultério contra a primeira. 12E se 
a mulher se divorciar de seu marido e casar 
com outro, cometerá adultério”. 13Depois 
disso, traziam crianças para que Jesus 
as tocasse. Mas os discípulos as repreen-
diam. 14Vendo isso, Jesus se aborreceu e 
disse: “Deixai vir a mim as crianças. Não 
as proibais, porque o reino de Deus é dos 
que são como elas. 15Em verdade vos digo: 
quem não receber o reino de Deus como 
uma criança, não entrará nele”. 16Ele abra-
çava as crianças e as abençoava, impondo-
-lhes as mãos. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ 

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    (96º Enc)

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia (bis)
01. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há 
de estar; e o seu amor em nós se aperfeiçoará.

Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. 

23E Adão exclamou: “Desta vez, sim, é osso 
dos meus ossos e carne da minha carne! Ela 
será chamada ‘mulher’, porque foi tirada do 
homem”. 24Por isso, o homem deixará seu 
pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles 
serão uma só carne. PALAVRA DO SENHOR.

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
Lá, lá, iá, lá, lá, iá, laia, laia.
1. Quando o trigo amadurece/ E do sol recebe a 
cor/ Quando a uva se torna prece/ Na oferta do 
nosso amor. /: Damos graças pela vida/ Derra-
mada neste chão/ Pois és Tu, o Deus da vida/ 
Quem dá vida à criação. (Bis)
2. Os presentes da natureza/ O amor do cora-
ção/  O teu povo canta a certeza/ Traz a vida em 
procissão. /: Abençoa nossa vida/ O trabalho 
redentor/ As colheitas repartidas/ Para cele-
brar o amor. (Bis)
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Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.

Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos 
José que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar 
o seu rebanho.

Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!

Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu 
esposo os apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.

Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal da 
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.

Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também 
é nosso.
Presid.: 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!

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, o 
sacrifício  que instituístes e, pelos mistérios que 
celebramos em vossa honra, completai a san-
tificação dos que salvastes. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

17.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR. 495)

Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso 
irmão.  É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando que se faça 
a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. 
Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e 
agradecendo com alegria, juntando nossa voz 
à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra 
cantar (dizer):

Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, 
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito 
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem 
no Corpo X e no Sangue de nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Todos: Mandai vosso Espírito Santo!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, cean-
do com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em 
suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu 
o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do 
mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em 
suas mãos, deu graças novamente e o entregou 
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. Tudo isto é mistério da fé!

Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a 
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando 
sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo 
e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num 
só corpo, pra sermos um só povo em seu amor.

RITO DA COMUNHÃO

 18. 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.
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. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos 
do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado para 
que sejamos transformados naquele que agora re-
cebemos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª br – Jn 1,1-2,1.11; Cânt Jn 2,2.3.4.5.8; Lc 10, 25-37.
3ª Vd – Jn 3,1-10; Sl 129; Lc 10,38-42.
4ª Vd – Jn 4,1-11; Sl 85; Lc 11,1-4
5ª Vd – At 1,12-14; Cant. Lc 1,69-70.71-72.73.75; Lc 1,26-38
6ª Vd – Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9; Lc 11,15-26
Sb Vd – Jl 4,12-21; Sl96; Lc 11, 27-28
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RITOS FINAIS

  22. CANTO FINAL
1. Que nenhuma família comece em qualquer de 
repente, que nenhuma família termine por falta 
de amor. Que o casal seja um para o outro de 
corpo e de mente e que nada no mundo separe 
um casal sonhador! Que nenhuma família se 
abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira 
no lar e na vida dos dois.Que ninguém os obrigue 
a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do 
ontem, do hoje em função de um depois! 
Ref.: Que a família comece e termine sabendo 
onde vai e que o homem carregue nos om-
bros a graça de um pai. Que a mulher seja um 
céu de ternura, aconchego e calor e que os 
filhos conheçam a força que brota do amor! 
Abençoa, Senhor, as famílias! Amém! Aben-
çoa, Senhor, a minha também (bis) 

19. CANTO DE COMUNHÃO

1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor  E, 
unidos na alegria, partir o pão do amor. 

Ref.: Na vida caminha quem come deste pão 
Não anda sozinho, quem vive em comunhão. 

2. Embora sendo muitos, é um só o nosso Deus. 
Com ele vamos juntos, seguindo os passos seus. 

3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, Que 
em nós o mundo veja a luz do seu amor. 

4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do 
céu, porém, nos dá agora o próprio Filho seu.

5. Será bem mais profundo o encontro, a comu-
nhão, se formos para o mundo sinal de salvação. 

6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem 
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.

20. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Vós sois o nosso alicerce, o forte Senhor das 
vitórias. Quão grande são as vossas obras pre-
sentes em nossa memória.
Ref.: Só em Vós exultamos e cantamos em 
versos! Vossos feitos revelam que o amor é 
eterno! ‘Santo’! Vos proclamamos, ó Senhor 
do universo!
2. Vós sois o nosso refúgio ao longo de todos 
os dias. Quão grandes são as vossas obras, a 
causa da nossa alegria!
3. Vós sois o braço estendido parceiro de mil 
maravilhas. Quão grande são as vossas obras, 
nós somos a vossa família!
4. Vós sois a nossa aliança e nós vosso povo 
escolhido. Quão grande são as vossas obras, 
cantamos os vossos prodígios.
5. Vós sois a nossa herança, penhor de eternas 
delícias! Quão grandes são as vossas obras: 
Suaves e longas carícias!

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2021
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de 
amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos: 
Derrama a luz da tua esperança sobre a huma-
nidade que padece a solidão, a pobreza, a injus-
tiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a 
coragem para testemunhar, com ousadia proféti-
ca e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo 
o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missio-
nário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos a sermos mis-
sionários da compaixão e da esperança. Amém.
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