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

Celebração Dominical - Ano XLV - Nº 2515
27º DOMINGO DO TEMPO COMUM
07 de outubro de 2018
Ano B - Verde
“Portanto, o que Deus uniu o homem
não separe.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
A celebração da Eucaristia expressa a união de
todos os cristãos em comunhão com Cristo e o Pai,
na força do Espírito Santo. Hoje, de modo especial,
celebramos o Mistério Pascal na ótica do amor
conjugal, amor e fidelidade que envolve a vida do
homem e da mulher na vida de Deus. Deus criou
as pessoas para a comunhão e união, na igualdade
de condições. Sem o outro, somos incompletos e
inacabados.
02. CANTO INICIAL
1. A Tua Igreja vem feliz e unida / agradecer a Ti,
ó Deus da vida / com grande júbilo, rezar, louvar
/ e a boa nova ao mundo anunciar
Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ que canta com alegria / esta que busca o amor/ vivenciar todo dia
/ Que vai levar salvação/ esta é a nossa missão.
2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ que missionária é por natureza / Te damos graças por
Teu esplendor/ seremos eco do Teu grande amor
3. Todos os povos serão Teus discípulos/ e batizados com Teu Santo Espírito / temos certeza de
tua companhia/ nos dando força hoje e todo dia.
03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
Presid.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha
piedade de nós, pecadores.
(Silêncio)
05. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor.
Todos: Por que somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
Todos: E dai-nos a vossa salvação
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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!
06. GLÓRIA
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.
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
Coment.: As leituras de hoje apresentam uma temática sempre atual: a união matrimonial. Fruto do
amor de um homem e uma mulher, o matrimônio
aparece como projeto de Deus para a humanidade
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
18
O 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
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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.
21
Então 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 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.
09. SALMO RESPONSORIAL - Sl 127(128)
(Melodia: “Que Deus nos dê a sua Graça e sua benção” )
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 rebentos 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 escrever 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 homem
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 fizeram, 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”.
13
Depois 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 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 abraçava as
crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos.
PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)
14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

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 sofrido a morte. Sim, pela graça
de Deus em favor de todos, ele provou a morte.
10
Convinha 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. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,2-16
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Apostila 85º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! 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.
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Presid.: Irmãos e irmãs, unidos a Cristo, peçamos
ao Senhor a graça de dar abundantes frutos, dizendo, com fé e humildade:
R. Abençoai, Senhor, o vosso povo.
1. Pelos fiéis da Diocese de Apucarana, para que
sejam verdadeiros, justos e puros, colocando em
prática o que escutaram na Palavra de Deus, rezemos ao Senhor...
2. Pelos governantes das nações, para que assegurem a paz e edifiquem um mundo novo aberto a
Cristo, rezemos ao Senhor...
3. Pelos que se entregam ao serviço dos mais pobres, para que o Senhor lhes dê o seu Espírito e a
perseverança nas dificuldades, rezemos ao Senhor...
4. Iniciamos o mês das missões. Para que não nos
faltem os evangelizadores que proclamem a Palavra de Deus em todos os cantos da terra, rezemos
ao Senhor.
(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo
bispo; necessidades sociais, etc.)
Presid.: Senhor, Deus do universo, olhai dos Céus
e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou
e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos
faz produzir frutos de vida eterna. Por Cristo nosso
Senhor. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
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 temer,
e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas
quem faz de sua vida um sinal de comunhão,
também dá testemunho, nos convida à conversão.
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. Amém.
17. PREFÁCIO (MR p. 432)
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 estações. Formastes o homem e a mulher à
vossa imagem, 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 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 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
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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,
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
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 santos:
a virgem Maria, mãe de Deus, São José, os vossos
apóstolos e mártires 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 caridade 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
misericórdia, 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
nossos 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!
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NSS

RITO DA COMUNHÃO
19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Seguir Missal Romano (p.500)
20. 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 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.
21. CANTO DE COMUNHÃO II
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 ombros 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! Abençoa, Senhor, a minha também (bis)
2. Que marido e mulher tenham força de amar
sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir
ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo, o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão! Que marido
e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos!
Que o ciúme não mate a certeza do amor entre
os dois! Que no seu firmamento a estrela que
tem maior brilho, seja a firme esperança de um
céu aqui mesmo e depois!

RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)
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 recebemos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
23. CANTO FINAL
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
andar/ 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.

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2018
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos louvamos e bendizemos pela Vossa comunhão,
princípio e fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do
Evangelho da paz, testemunhar com esperança,
um mundo de justiça e diálogo, de honestidade
e verdade, sem ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, seguindo
Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo. Amém.
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