
27º Domingo do Tempo Comum
04 de outubro de 2015

Ano B - Verde

“JESUS ABRAÇA AS CRIANÇAS 
E AS ABENÇOA.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Dia 01 de Outubro abrimos o mês missionário 
com Santa Terezinha padroeira das Missões, e hoje, 
dia de São Francisco de Assis, Patrono da Ecologia 
e grande Missionário. Além disso, é bom saber que 
desde 1926, com a instituição do penúltimo domingo 
do mês de outubro como Dia Mundial das Missões 
pelo papa Pio XI, intensificou-se em toda a Igreja, e 
em todas as Igrejas particulares, o apelo de renovar 
e direcionar o próprio ardor e vida missionária para 
além das próprias fronteiras, em dimensão universal. 
O tema “Missão é Servir” escolhido pelas Pontifícias 
Obras Missionárias (POM) para o mês missionário 2015 
quer deixar claro que “Servir é uma das palavras que 
utilizamos na missão. Não existe missão se não tiver 
serviço, porque o serviço dá sentido à missão”. E hoje 
meditaremos o Cristo Missionário que questiona nossa 
dureza de coração e nos convida com o seu gesto, a 
sair ao encontro dos esquecidos, e como ele, abraçar e 
acolher as crianças, justamente discriminadas e pouco 
consideradas naquele tempo. Quem são os discrimina-
dos e esquecidos de hoje? Como missionários vamos 
também ao encontro delas e que Deus nos ilumine com 
a palavra e nos fortaleça com a Eucaristia.

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 mi-
sericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e 
dando-nos mais do que ousamos pedir. Por N.S.J.C....
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados 
a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. 
Reconheçamo-nos  necessitados da misericórdia do Pai 
e confessemos os nossos pecados. (Pausa)

CANTO INICIAL
1 - Como membro desta Igreja peregrina, / Recebi de 

Jesus Cristo uma missão: / de levar a Boa-Nova a 
toda gente, / A verdade, a paz e o perdão. Envia, 
envia, Senhor, operários para a messe. / Escuta, 
escuta esta prece, multidões te esperam, Senhor!

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 Deus, glória a Deus, glória ao nosso 
criador. 

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendize-
mos, Damos glória ao vosso nome, vossos dons 
agradecemos. / Senhor nosso, Jesus Cristo, Uni-
gênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, nossas 
culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 
/ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor. 
Amém! Amém!

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de 
mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a 
vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai 
poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande 
culpa.

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

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2359

 (Sugestão: Na porta de entrada os missionários (as) das San-
tas Missões Populares podem receber as pessoas aspergindo 
com água benta e perfumada lembrando o seu batismo e que 
todos são missionários e um aperto de mão desejando uma boa 
missa e missão e não esquecer do carinho especial com as cri-
anças fazendo o sinal da cruz na testa delas; na ornamentação 
da Igreja, na porta principal e na procissão de entrada ou em 
outros momentos podemos utilizar: mapa do mundo ou globo ter-
restre, sandálias, cartaz do jubileu da Diocese, cruz, faixa das 
santas missões populares, bandeira das missões ou da Infância 
e Adolescência Missionária; cartaz das missões 2015; Imagem 
de Santa Terezinha, São Francisco Xavier e de São Francisco de 
Assis, se possível fazer um painel com fotos das santas missões 
populares realizadas neste ano e colocar logo na entrada da 
Igreja para ficar durante o mês inteiro e a cada semana coloca 
mais fotos ou trocar com outras fotos dinamizando o painel, ...)

2 - Por caminhos tão difíceis, muita gente / Vai an-
dando sem ter rumo e direção. / Não conhecem a 
verdade do Evangelho, / Que liberta e dá força ao 
coração.

3 - A missão nos acompanha dia a dia, / Na escola, no 
trabalho e no lar. / Precisamos ser no mundo tes-
temunhas / Pra que Deus possa em nós se revelar.



II LEITURA - Hb 2,9-11

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS HE-
BREUS
Irmãos: 9Jesus, a quem Deus fez pouco menor do 
que os anjos, nós o vemos coroado de glória e hon-
ra, por ter sofrido 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 salvação deles 
à consumação, por meio de sofrimentos. 11Pois tanto 
Jesus, o Santificador, quanto os santificados, são 
descendentes do mesmo ancestral; por esta razão, 
ele não se envergonha de os chamar irmãos. PALA-
VRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,2-16
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09.  SALMO RESPONSORIAL - Sl 128(127)
       (Melodia: “Cheia de graça “ - 92º encontro.)
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 aproximaram 
de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era 
permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. 
3Jesus perguntou: “O que Moisés vos ordenou?” 
4Os fariseus responderam: “Moisés permitiu escre-
ver uma certidão de divórcio e despedi-la”. 5Jesus 
então disse: “Foi por causa da dureza do vosso 
coração que Moisés vos escreveu este manda-
mento. 6No entanto, desde o começo da criação, 
Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem 
deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só 
carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. 
9Portanto, o que Deus uniu, o homem não sepa-
re!” 10Em casa, os discípulos fizeram, novamente, 
perguntas sobre o mesmo assunto. 11Jesus res-
pondeu: “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 repreendiam. 14Vendo isso, Jesus 
se aborreceu e disse: “Deixai vir a mim as crian-
ças. 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 abraçava as crianças e as 
abençoava, impondo-lhes as mãos. PALAVRA DA 
SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1. Se amarmos uns aos outros, Deus em 

nós há de estar; e o seu amor em nós se 
aperfeiçoará.

Coment.: As leituras de hoje apresentam uma 
temática sempre atual: a união matrimonial. Fruto 
do amor de um homem e uma mulher, o matrimô-
nio aparece como projeto de Deus para a humani-
dade na busca da realização e da felicidade. Esse 
amor fiel, construído e fundamentado na doação 
e na entrega, será para o mundo um reflexo do 
amor de Deus para com o ser humano. 

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 domésti-
cos, a todas as aves do céu e a todos os 
animais selvagens; mas Adão não encon-
trou 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. 22Depois, da costela tirada de Adão, 
o Senhor Deus formou a mulher e condu-
ziu-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 uni-
rá à sua mulher, e eles serão uma só carne. 
PALAVRA DO SENHOR.

LITURGIA DA PALAVRA
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E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO 
POR VÓS E POR TODOS, PRA 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, pois, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ascen-
são 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 
e os vossos apóstolos e mártires (santo do dia ou 
padroeiro) e de 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, o nosso bispo Celso 
Antonio, 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, 
esperamos também nós saciar-nos 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!

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 santificação dos que salvastes. 
Por Cristo, nosso Senhor.

17. PREFÁCIO (MR p. 432 - A criação)
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. 
Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as es-
tações. Formastes o homem e a mulher à vossa ima-
gem, e a eles submetestes toda a criação. Libertastes 
os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar, 
por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos 
e dos santos, proclamamos vossa bondade 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 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 o deu a seus dis-
cípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É 
O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA 
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19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Seguir Missal Romano

RITO DA COMUNHÃO

15. CANTO DAS OFERENDAS
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 messe que 
precisa de operários. (bis)

2. Há muitos consagrados anunciando sem te-
mer, 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.

LITURGIA EUCARÍSTICA



22. 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

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – Jn 1,1-2,1.11; Sl Jn 2,2.3.4.5.8 ; Lc 10,25-37
3ª Vd – GJn 3,1-10; Sl 129 ; Lc 10,38-42
4ª Vd – At 1,12-14; Sl: Cânt. Lc 1, 46-55; Lc 1,26-38
5ª Vd – Ml 3,13-20a; Sl 1; Lc 11,5-13
6ª Br – Jl 1,13-15;2,1-2; Sl 9A; Lc 11, 15-26
Sb Vd – Jl 4,12-21; Sl 96 ; Lc 11, 27-28
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

  23. CANTO FINAL
CANTO FINAL- 90º encontro 
1. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor, nova 

semente/ Hoje, faço aliança; com você, com sua 
gente/ Na estrada dia-a-dia, eu sustento o seu an-
dar/ O meu brilho está em seus olhos/ E a minha 
paz no seu olhar!

REF.: VAI, EU ENVIO VOCÊ! VAI TESTEMUNHAR!/ VAI, 
EU ENVIO VOCÊ! POR SUA BOCA IREI,  FALAR! 
(VAI)

2. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor nova 
semente/ Hoje, faço aliança; com você, com sua 
gente/ Luz da terra, meu tesouro/ Povo meu, meu 
coração/ Eu serei o seu consolo, alegria e salvação

20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Cristo, quero ser instrumento
De tua paz e dou teu infinito amor
Onde houver ódio e rancor
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 verdade 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

Rezemos pelos missionários (as) 
do mundo inteiro e pela nossa Romaria 

do Jubileu que acontecerá no 
dia 25 de outubro no Ginásio de 

Esportes de Arapongas.

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana - PR
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva
            Pe. Jefferson Nogueira da Matta
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta e yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: José Luiz Mendes
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3468-1184       edson.zamiro@hotmail.com

  21. CANTO (OPCIONAL)
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se esbar-

ra em maneiras / Faz muito mais que pensa/ 
Supera qualquer diferença

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nunca se 
afasta / Na vida humana que entende que a fé 
só, não basta / O próximo é aquele que faz a 
caridade / Que ama e que serve onde encontra 
a necessidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita as 
realidades / Socorre, anima e dá vida/ A justiça 
tem nele guarida

3. O amor muita ação exige/ Decide com ternura 
e não se omite / Constrói, alimenta e educa/ 
Com carinho acolhe e escuta

Fone: 3423-8080

 


