
28º Domingo do Tempo Comum
11 de outubro de 2015

Ano B - Verde
“JESUS O MISSIONÁRIO QUE CAMINHA 

CONOSCO.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Chegamos ao segundo final de semana de 
outubro, mês dedicado às missões e ao Rosário. A nos-
sa Diocese desde seus primórdios vem marcada com a 
presença de missionários (as), e neste ano jubilar está 
enfatizando com as Santas Missões Populares uma “Igre-
ja Povo de Deus que Anuncia” em estado permanente de 
missão, uma Igreja em “saída” missionária com intuito de 
encontrar com o próximo e o acolher como irmão. Além de 
rezar por todos os missionários das Santas Missões Popu-
lares, queremos rezar hoje pela nossa Igreja Irmã, paró-
quia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro de Corumbiara, 
Estado de Rondônia, Diocese de Guajará-Mirim, onde se 
encontra o nosso missionário, Pe Marcelo Miquelin. A Igre-
ja em saída missionária é aquela que encontra a realidade 
e a pessoa, acolhe, escuta, dialoga, anuncia e denúncia, e 
sempre tem esperança e fé, pois para Deus tudo é possí-
vel. Rezemos pelos missionários (as) do mundo inteiro e 
pela nossa Romaria do Jubileu que acontecerá no dia 25 
de outubro em Apucarana.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a 
vossa graça para que estejamos sempre atentos ao bem 
que devemos fazer. Por N. S. J. C... 

LITURGIA DA PALAVRA
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Coment.: A força provocadora da Palavra se verifica, 
sobretudo, naquele campo trágico para o homem, que 
são a riqueza, os bens e a autossuficiência. Cristo, a este 
respeito, foi radical e exigente, e é sobre este ponto que 
o cristão deve sistematicamente se converter, porque o 
fascínio deste ídolo é potente e dilacerante. 

I LEITURA - Sb 7,7-11

08. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
7“Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e 
veio a mim o espírito da sabedoria. 8Preferi a 
Sabedoria aos cetros e tronos e em comparação 
com ela, julguei sem valor a riqueza; 9a ela não 
igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu 
lado, todo o ouro do mundo é um punhado de 

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

02. 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!

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.

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, 
bendizemos, Damos glória ao vosso nome, vos-
sosdons 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. 

Amém! Amém!

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!

Presid.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nos-
sas cu lpas para ce lebrarmos d ignamente os
santos mistérios. (Silêncio). 
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(Sugestão: Na porta de entrada os missionários junto com a equi-
pe de acolhida acolhem as pessoas. Na ornamentação da Igre-
ja, na porta de entrada e na procissão de entrada ou em outros 
momentos podemos utilizar: mapa do mundo ou globo terrestre, 
sandálias, cartaz do jubileu da Diocese, cruz, faixa das santas 
missões populares, bandeira das missões ou da Infância e Ado-
lescência Missionária; cartaz das missões 2015; foto do Pe Mi-
quelin e da Igreja de Corumbiara, ...)

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.



II LEITURA - Hb 4,12-13

10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
12A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante 
do que qualquer espada de dois gumes. Penetra 
até dividir alma e espírito, articulações e medu-
las. Ela julga os pensamentos e as intenções do 
coração. 13E não há criatura que possa ocultar-se 
diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus 
olhos, e, é a ela que devemos prestar contas. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 10, 17-30
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LITURGIA EUCARÍSTICA

09.  SALMO RESPONSORIAL -  Sl 90(89)
        (Melodia: “Provai e vede 92º encontro”)
Ref.: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e exulta-

remos de alegria!
1. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso 

coração sabedoria! Senhor, voltai-vos! Até quando 
tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos 
servos!

2. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exul-
taremos de alegria todo o dia! Alegrai-nos pelos 
dias que sofremos, pelos anos que passamos na 
desgraça!

3. Manifestai a vossa obra a vossos servos, e a seus 
filhos revelai a vossa glória! Que a bondade do 
Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos 
conduza! Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO SEGUNDO 
MARCOS
Naquele tempo, 17quando Jesus saiu a caminhar, 
veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e 
perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer para 
ganhar a vida eterna?” 18Jesus disse: “Por que 
me chamas de bom?” Só Deus é bom, e mais 
ninguém. 19Tu conheces os mandamentos: não 
matarás; não cometerás adultério; não rouba-
rás; não levantarás falso testemunho; não pre-
judicarás ninguém; honra teu pai e tua mãe!” 
20Ele respondeu: “Mestre, tudo isso tenho 
observado desde a minha juventude”. 21Jesus 
olhou para ele com amor, e disse: “Só uma coi-
sa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos 
pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem 
e segue-me!” 22Mas quando ele ouviu isso, ficou 
abatido e foi embora cheio de tristeza, porque 

era muito rico. 23Jesus então olhou ao redor e 
disse aos discípulos: “Como é difícil para os 
ricos entrar no Reino de Deus!” 24Os discípulos 
se admiravam com estas palavras, mas ele disse 
de novo: “Meus filhos, como é difícil entrar no 
Reino de Deus! 25É mais fácil um camelo pas-
sar pelo buraco de uma agulha do que um rico 
entrar no Reino de Deus!” 26Eles ficaram muito 
espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns 
aos outros: “Então, quem pode ser salvo?” 27Je-
sus olhou para eles e disse: “Para os homens 
isso é impossível, mas não para Deus. Para 
Deus tudo é possível”. 28Pedro então começou 
a dizer-lhe: “Eis que nós deixamos tudo e te se-
guimos”. 29Respondeu Jesus: “Em verdade vos 
digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, 
mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do 
Evangelho, 30receberá cem vezes mais agora, 
durante esta vida - casa, irmãos, irmãs, mães, fi-
lhos e campos, com perseguições - e, no mundo 
futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação.

13.  HOMILIA  - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14.  ORAÇÃO DOS FIÉIS
Presid.: Ao homem, que queria ganhar a vida eter-
na, Jesus pediu que vendesse tudo o que tinha, 
desse aos pobres e depois o seguisse. O homem 
não aceitou porque não quis largar suas riquezas. 
E foi embora cheio de tristeza. Graças a Deus, nem 
todos são como esse homem. Há pessoas que 
aceitam a proposta de Jesus, abandonam tudo e o 
seguem com alegria. Hoje pensamos nos nossos 
missionários e missionárias. 

• Rezemos pelos nossos missionários e missionárias 
que dão tudo o que têm e seguem a Jesus pelos 
caminhos do mundo.
Todos: Senhor, dai-nos a coragem de largar tudo 
e vos seguir. 

• Rezemos pelas nossas famílias, para que sejam 
escola de vida evangélica e berço de vocações 
missionárias. 

• Rezemos por nossas comunidades paroquiais, 
para que saibam ir ao encontro dos que não conhe-
cem a Cristo. 

• Rezemos pelos nossos doentes e idosos para que 
acolham com fé e alegria e ofereçam a Deus, com 
amor, as limitações da idade e da doença. 

• Peçamos a graça da gratuidade, que nos faça ser-
vir a Deus e aos irmãos sem reclamar vantagens, 
pois a bondade já tem em si mesma a recompensa. 

(intenções livres) 

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 

Reino dos Céus.

areia e diante dela, a prata, será como a lama. 
10Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis 
possuí-Ia mais que a luz, pois o esplendor que 
dela irradia não se apaga. 11Todos os bens me 
vieram com ela, pois uma riqueza incalculável 
está em suas mãos”. Palavra do Senhor.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces 
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à 
glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA X (MR p. 1031)
(Para missa com crianças II) 

Presid.: Ó Pai querido, como é grande a nossa alegria em 
vos agradecer e, unidos com Jesus, cantar vosso louvor. 
Vós nos amais tanto que fizestes para nós este mundo tão 
grande e tão bonito.
Todos: Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

Presid.: Pai, vós nos amais tanto que nos destes vosso 
Filho Jesus para que ele nos leve até vós. Vós nos amais 
tanto que nos reunis em vosso Filho Jesus, como filhos e 
filhas da mesma família.
Todos: Louvado seja o Pai, que tanto nos amou!

Presid.: Por este amor tão grande queremos agradecer. 
Com os anjos e os santos, alegres, cantamos (dizemos) 
a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Presid.: Sim, louvado seja vosso Filho Jesus, amigo das 
crianças e dos pobres. Ele nos veio ensinar a amar a vós, 
ó Pai, como filhos e filhas e amar-nos uns aos outros, 
como irmãos e irmãs.
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosa-
na nas alturas!

Presid.: Jesus veio tirar do coração a maldade que não 
deixa ser amigo e amiga e trazer o amor que faz a gente 
ser feliz. Ele prometeu que o Espírito Santo ficaria sempre 
em nós para vivermos como filhos e filhas de Deus.
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosa-
na nas alturas!

Presid.: Enviai, ó Deus nosso Pai, o vosso Espírito Santo 
para que este pão e este vinho se tornem o Corpo e o 
Sangue de Jesus, nosso Senhor.
Todos: Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosa-
na nas alturas!

Presid.: Antes de morrer Jesus nos mostrou como é 
grande vosso amor. Quando ele estava à mesa com os 
apóstolos, tomou o pão e rezou, louvando e agradecen-
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do. Depois partiu o pão e o deu a seus amigos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Todos: Jesus, dais a vida por todos nós!

Presid.: Depois Jesus tomou o cálice com vinho, de novo 
rezou e agradeceu, e o deu a cada um 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. E também disse: FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.
Todos: Jesus, dais a vida por todos nós.

Presid.: Por isso lembramos agora, Pai querido, a morte e 
a ressurreição de Jesus, que salvou o mundo. Ele mesmo 
se colocou em nossas mãos para ser este sacrifício que 
agora vos oferecemos. E assim somos cada vez mais 
atraídos para vós.
Todos: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai.

Presid.: Escutai vossos filhos e filhas, ó Deus Pai, e 
concedei-nos o Espírito de amor. Nós, que participamos 
desta refeição, fiquemos sempre mais unidos, na vossa 
Igreja, com o Papa Francisco, e com nosso Bispo Celso 
Antonio, com todos os outros bispos e com aqueles que 
servem o vosso povo.
Todos: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai.

Presid.: Pedimos por aqueles que amamos (N.N.) e 
também por aqueles que ainda não amamos bastante. 
Lembrai-vos dos que morreram (N.N.): sejam todos rece-
bidos com amor na vossa casa.
Um dia, enfim, reuni a todos nós em vosso Reino para 
vivermos com Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a festa 
que no céu nunca se acaba. Então, com todos os amigos 
de Jesus, poderemos cantar para sempre o vosso amor.
Todos: Glória e louvor a Jesus que nos leva ao Pai.

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

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)

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.



21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus todo-poderoso, nós vos pedimos 
humildemente que, alimentando-nos com o Corpo e 
o Sangue de Cristo, possamos participar da vossa 
vida. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br – Est 5,1b-2;7,2b-3; Sl 44; Ap 12,1.5.13a.15-16;  

Jo 2, 1-11
3ª Vd – Rm 1,16-25; Sl 18; Lc 11,37-41
4ª Vm – Rm 2,1-11 ; Sl 61;  Lc 11,42-46
5ª Vm – Rm 3,21-30; Sl 129;  Lc 11,47-54
6ª Vd – Rm 4,1-8; Sl 31;  Lc 12,1-7
Sb Vm – Rm 4,13.16-18; Sl 104; Lc 12,8-12
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

  22. 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 andar/ O meu brilho está 
em seus olhos/ E a minha paz no seu olhar!

REF.: VAI, EU ENVIO VOCÊ! VAI TESTEMU-
NHAR!/ 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 te-
souro/ Povo meu, meu coração/ Eu serei o 
seu consolo, alegria e salvação

20. CANTO DE COMUNHÃO 
       90º ENCONTRO

Ref.: Bem aventurados são todos os santos / 
Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito quem constrói comu-
nidade / Para quem seu Deus é tudo é valor 
absoluto.

2. Aquele que é aflito com as dores do des-
prezado / Todo aquele que é manso quer os 
povos apaziguados

3. Quem tem misericórdia compreende os 
limitados / Quem perdoa sempre e sempre 
e consola os cansados.

4. O puro de coração que no bem sempre 
acredita / Quem é reto na intenção e sincero 
com seu irmão.

5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / Per-
seguido e caluniado nunca põe seu Deus 
de lado.

6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo 
/ Que se doa pelos outros põe sorriso em 
muitos rostos.

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.
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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

20. CANTO - OPCIONAL
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se 

esbarra 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 ter-
nura e não se omite / Constrói, alimenta e 
educa/ Com carinho acolhe e escuta
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