
10º DOMINGO DO TEMPO COMUM

10 de junho de 2018
Ano B - Verde

“Fazer a vontade de Deus.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Somos família de Deus. Nossa liturgia nos 
ilumina a respondermos quem é Jesus e nele encon-
trarmos o sentido da vida cristã. O próprio Jesus Cris-
to prepara em nós a vida da “nova família”, ou seja, 
aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. A 
relação mais íntima com Jesus Cristo não se faz com 
o parentesco de sangue, mas em sintonia com a sua 
prática. É preciso aprender a comungar destes ideais.  
E assim respondemos a pergunta: “quem são meus 
parentes?” São aqueles que fazem a vontade do Pai. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao 
nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pen-
sar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por 
N. S. J. C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A Palavra de Deus nos inspira e nos faz 
perceber que somos uma família em Jesus Cristo, a 
família dos que fazem a vontade de Deus, sobretudo 
nos momentos de maior dificuldade.

I LEITURA - Gn 3,9-15

08. LEITURA DO LIVRO DO GÊNESIS
Depois que o homem comeu a fruta da árvore, 
9o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “onde 
estás?” 10e ele respondeu: “ouvi tua voz no jar-
dim, e fiquei com medo, porque estava nu; e me 
escondi”. 11Disse-lhe o Senhor Deus: “E quem te 
disse que estavas nu? Então comeste da árvore, 
de cujo fruto eu proibi de comer?” 12Adão disse: “A 
mulher que tu me deste por companheira, foi ela 
que me deu do fruto da árvore, e eu comi”. 13Disse 
o Senhor Deus a mulher: “Por que fizeste isso?” E 
a mulher respondeu: “ A serpente enganou-me e 
eu comi”. 14Então o Senhor Deus disse a serpente: 
“Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os 
animais domésticos e todos os animais selvagens! 
Rastejaras sobre o ventre e comerás pó todos os 
dias de sua vida! 15Porei inimizades entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta 
te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar”. 
PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
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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.

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!

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.

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



II LEITURA - 2Cor 4,13-18-5,1

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS
Irmãos: 13sustentados pelo mesmo espírito de fé, 
conforme o que está escrito: “eu creio e, por isso, 
falei”, nós também cremos e, por isso, falamos, 
14certos de que aquele que ressuscitou o Senhor 
Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos 
colocará ao seu lado, juntamente convosco. 15E tudo 
isso é por causa de vós, para que a abundância da 
graça em um número maior de pessoas faça crescer 
a ação de graças para a glória de Deus. 16Por isso, 
não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exte-
rior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo 
contrário, vai se renovando, dia a dia. 17Com efeito, 
o volume insignificante de uma tribulação momen-
tânea acarreta para nós uma glória eterna e inco-
mensurável. 18E isso acontece, porque voltamos os 
nossos olhares para as coisas invisíveis e não para 
as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, 
mas o que é invisível é eterno. 5,1De fato, sabemos 
que, se a tenda em que moramos neste mundo for 
destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu 
que não é obra das mãos humanas, mas que é eter-
na. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 3,20-35
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 20Jesus voltou para casa com os 
seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente 
que eles nem se quer podiam comer. 21Quando 
souberam disso, os parentes de Jesus sairam para 
agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. 
22Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusa-
lém, diziam que ele estava possuído por Belzebu 
e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava 
os demônios. 23Então Jesus os chamou e falou em 
parábolas: “Como é que Satanás pode expulsar a 

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 129(130)
      (Melodia: “Quem semeia entre lágrimas”)
Ref.: No Senhor toda graça e redenção! (bis)
1. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai 
a minha voz! Vossos ouvidos estejam bem atentos ao 
clamor da minha prece!
2. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá 
de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu 
vos temo e em vós espero.
3. No Senhor ponho a minha esperança, espero em 
sua palavra. A minh’alma espera no Senhor, mais que 
o vigia pela aurora.
4. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela au-
rora! Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa 
redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. O príncipe deste mundo agora será expulso; e 
eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo.

Satanas? 24Se um reino se divide contra si mesmo, 
ele não poderá manter-se. 25Se uma família se di-
vide contra si mesma, ela não poderá manter-se. 
26Assim, se Satanas se levanta contra si mesmo e 
se divide, não poderá sobreviver, mas será destru-
ído. 27Ninguém pode entrar na casa de um homem 
forte para roubar seus béns sem antes o amarrar. 
Só depois poderá saquear sua casa. 28Em verdade 
vos digo: “tudo será perdoado aos homens, tanto os 
pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. 
29Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nun-
ca será perdoado, mas será culpado de um pecado 
eterno”. 30Jesus falou isso, porque diziam: “ele está 
possuído por um espírito mau”. 31Nisso chegaram 
sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de 
fora e mandaram chamá-lo. 32Havia uma multidão 
sentada ao redor dele. Então lhe disseram: “Tua 
mãe e teus irmãos estão lá fora a tua procura”. 33Ele 
respondeu: “quem é minha mãe e quem são meus 
irmãos?” 34E olhando para os que estavam sentados 
ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e meus 
irmãos. 35Quem faz a vontade de Deus, esse é meu 
irmão, minha irmã e minha mãe”. PALAVRA DA 
SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14.  ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai de 
misericórdia, que quer salvar todos os homens, e 
peçamos-Lhe, com toda a confiança:  
         R. Tende compaixão de nós, Senhor.
1. Pela Igreja, família divina de Jesus. Que Deus lhe 
conserve íntegra e em paz, concedendo-lhe abun-
dantes graças, rezemos ao Senhor...       
2. Para que Deus multiplique os frutos da terra, dê 
aos mais pobres o pão de cada dia, e a todos ensine 
a ser discípulos do seu Filho, rezemos ao Senhor...    
3. Para que os pecadores se convertam, os doentes 
tenham saúde e alegria e os falecidos recebam nos 
céus a vida eterna, rezemos ao Senhor...      
4. Para que todos nós, membros desta assembleia 
litúrgica, procuremos fazer a vontade de Deus Pai, 
e Jesus nos reconheça como irmãos, rezemos ao 
Senhor...      
(Outras intenções)

Presid.: Senhor, nosso Deus, dai-nos a audácia de 
ser santos e de proclamar com alegria que só em 
Vós está a misericórdia e a graça da redenção. Por 
Cristo nosso Senhor. Amém. 

ORAÇÃO DO DIZIMISTA
Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor mis-
sionário, venho diante de Ti, no seu altar, devolver o 
dízimo dos meus bens, que é fruto do meu trabalho. 
Ele te pertence! Entrego-te com espírito de gratidão, 
honestidade e partilha. Nesta entrega tens também 
a minha vida! Senhor, que este gesto me ajude a to-
mar, cada vez mais, consciência da minha vida de 
cristão, para que eu viva em comunhão e participa-

ção, e me ajude a ser mais e mais santo. Amém.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Senhor nosso Deus, vede nossa disposição 
em vos servir e acolhei nossa oferenda, para que 
esse sacrifício vos seja agradável e nos faça crescer 
na caridade. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

17.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - C (MR p. 854)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário , é nosso dever 
e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai 
santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo, Senhor nosso. 
Pela vossa Palavra criastes o universo e em vossa justiça 
tudo governais. Tendo-se encarnado, vós nos destes o 
vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu  a vossa pala-
vra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o cami-
nho que conduz para vós, a verdade que nos loberta e a 
vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, reunis em 
uma só família os homens e as mulheres, criados para a 
glória de vosso nome, redimidos pelo sangue de sua cruz 
e marcados com o selo do vosso Espírito. 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...

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, 
ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os 
assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito 
o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos 
reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, 
ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que en-
vieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons 
do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e o Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a última 
Ceia, 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, 
tomando o cálice em suas mãos, vos deu graças no-
vamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, 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: Todas as vezes que comemos deste pão 
e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda!

Presid.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de 
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e 
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição 
e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do 
vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o 
pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade 
para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos 
o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E 
concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, 
sejamos contados, agora e por toda a eternidade, en-
tre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Pela participação neste mistério, ó Pai todo-
-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei que 
nos tomemos semelhantes à imagem de vosso Filho. 
Fortalecei-nos na unidade, em comunhão com o nosso 
Papa Francisco, com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o vosso povo.
Todos: O vosso Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Fazei que todos os membros da Igreja, à 
luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e 
empenhem-se, de verdade, no serviço do Evangelho. 
Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que 
possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias 
e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso 
reino.
Todos: Caminhamos no amor e na alegria!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. 
e N.) que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de 
todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-
-os na luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da 
ressurreição, a plenitude da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pere-
grinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre convosco. E em comu-
nhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Apóstolos 
e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos e glori-
ficaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

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.
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RITOS DA COMUNHÃO

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui!/ Sentir-se 
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos 
do caminho,/ no pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Ben-
dito sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, 
bendito, bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão,/ missão 
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar 
comunidade,/ ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé;/ ter es-
perança de um mundo bem melhor; na caridade 
sentir-se familiares,/ lutando juntos em nome do 
Senhor.

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.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.



RITOS FINAIS
(Exortações finais e bênção)

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, que curais nossos males, agi em 
nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más in-
clinações e orientando para o bem a nossa vida. Por 
Cristo Nosso Senhor. Amém.

10/junho/preto/p4 10/junho/verde/p4

20. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Durante a ceia Jesus muito ensina/ perdão, ami-
zade, alegria, partilha.../ Na mesa com os pobres 
ou os pecadores/ na mesa pascal com os seus 
seguidores (Mc 14, 12-26).
Ref.: É na mesa da refeição que se reúne a 
família/ é na mesa da refeição que acontece a 
partilha./ Família humana, família de Deus/ todos 
cuidam uns dos outros (Rom 12, 10-21)/ e Deus 
nutre os filhos seus (Jo 6, 57).
2. Os pães eram cinco e dois eram os peixes (Lc 
9, 13)/ viver sem partilha, Senhor não nos deixes./ 
Que na caridade, no agir do cristão/ nas mesas não 
faltem pessoas, nem pão.
3. Andando com o Cristo, discípulos seus/ falavam 
da cruz (tudo que aconteceu)/ Somente na mesa 
ao partir o pão/ Abriram os olhos pra ressurreição 
(Lc 24,13-31).
4. Na beira da praia, o Senhor aparece/ Um peixe 
assado aos seus oferece/ Tomando o pão, quis o 
partilhar/ Um gesto de amor, uma ação familiar. (Jo 
21,1-14).
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Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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/ no-
vamente 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.

  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.

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 faça uso de mais 
este instrumento para melhor cantarmos a missa.

Srs. Padres e comunidades: Durante todo o pe-
ríodo de vacância da diocese é importante que se 
reze pela escolha do novo bispo. Faça-se uso da 
Missa “para eleição do bispo” presente no Missal 
Romano p.885. Este formulário pode ser utilizado 
indiscriminadamente nas missas semanais, não 
substituindo, porém, as liturgias dominicais, sole-
nidades, festas ou memórias obrigatórias. 

Materiais de Construção
Av. Minas Gerais, 2520  - Vila Nova 

Apucarana-PR  -  E-mail: maltamc@hotmail.com
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