
33º Domingo do Tempo Comum

13 de novembro de 2016
Ano C - Verde

“O sol da justiça virá trazendo 
a salvação em suas asas.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Irmãos e irmãs: estamos chegando ao fi-
nal do ano litúrgico. É sabido por nós que o final dos 
tempos e o fim de todas as coisas é uma realidade. 
Neste sentido, a liturgia de hoje aborda o tema do 
julgamento, mostrando que Deus não pode ser manipu-
lado nem comprado. O “tribunal” de Deus não favorece 
uns em detrimento de outros. Por isso, quem clama por 
justiça verá que ela acontecerá. No entanto, em Deus, 
justiça e misericórdia andam juntas e não são con-
trárias uma à outra. Deus é justo sendo misericordioso, 
e é misericordioso sendo justo. O tema do julgamento 
está vinculado, pois, ao do último dia. Embora muitas 
pessoas temem falar sobre este assunto, a liturgia nos 
adverte que é necessário estar sempre preparados en-
quanto o Senhor não vem. Jesus nos tranquiliza e pede 
para que não tenhamos medo, pois quem se ancora na 
fé e na esperança está protegido por Deus. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa ale-
gria consista em vos servir de todo o coração, pois 
só teremos felicidade completa, servindo a vós, o 
criador de todas as coisas. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Na força de sua fé, os discípulos de Jesus não 
se iludem com falsos profetas e suas profecias assustado-
ras, pois reconhecem que só em Deus está a segurança 
e a salvação de suas vidas. Por mais assustadores que 
sejam os acontecimentos naturais ou históricos eles não 
alteram a fidelidade de discípulo. A espera pelo dia do 
Senhor, igualmente, não pode tornar-nos improdutivos, 
pois é pelo trabalho cotidiano que nos preparamos para 
os acontecimentos do final dos tempos. 

I LEITURA - Ml 3,19-20a

08. LEITURA DA PROFECIA DE MALAQUIAS
19Eis que virá o dia, abrasador como fornalha, em 
que todos os soberbos e ímpios serão como palha; 
e esse dia vindouro haverá de queimá-los, diz o 
Senhor dos exércitos, tal que não lhes deixará raiz 
nem ramo. 20aPara vós, que temeis o meu nome, 
nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em 
suas asas. Palavra do Senhor.
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02. CANTO INICIAL (92º Encontro)
1. Aleluia! Louvai, o nome do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
Ref.: Louvai ao Senhor! Porque eterno é seu 

amor. (bis)
2. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
3. Aleluia! Entoai na casa do Senhor./ Louvai ao 

Senhor, louvai.
4. Aleluia! Cantai a Deus porque ele é bom./ Lou-

vai ao Senhor, louvai.
5. Aleluia! O Senhor me ungiu, me enviou./ Lou-

vai ao Senhor, louvai.

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to 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. (pausa)

06. GLÓRIA  (Apostila 88º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 

seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendi-
zemos, 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 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!

05. CANTO PENITENCIAL (93º Encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
Todos: Cristo, piedade. Piedade de nós! (bis)

Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
Todos: Senhor, piedade. Piedade de nós! (bis)

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!



09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 98(97)
       (Melodia: “Cheia de graça” 92ºencontro ou “Pieda-

de, ó Senhor...” 85º Enc.)
Ref.: O Senhor virá julgar a terra inteira; com jus-

tiça julgará.
1. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cí-

tara suave! Aclamai, com os clarins e as trombetas, 
ao Senhor, o nosso Rei!

2. Aplauda o mar com todo ser que nele vive, o mundo 
inteiro e toda gente! As montanhas e os rios batam 
palmas e exultem de alegria.

3. Exultem na presença do Senhor, pois ele vem, vem 
julgar a terra inteira. Julgará o universo com justiça 
e as nações com equidade.

II LEITURA - 2Ts 3,7-12

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO PAU-
LO AOS TESSALONICENSES
Irmãos: 7Bem sabeis como deveis seguir o nosso 
exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosi-
dade. 8De ninguém recebemos de graça o pão que 
comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e 
cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados 
a ninguém. 9Não que não tivéssemos o direito de fazê-
-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a 
ser imitado. 10Com efeito, quando estávamos entre 
vós, demos esta regra: “Quem não quer trabalhar, 
também não deve comer”. 11Ora, ouvimos dizer que 
entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados 
em não fazer nada. 12Em nome do Senhor Jesus Cris-
to, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, tra-
balhando, comam na tranqüilidade o seu próprio pão. 
Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Lc 21,5-19
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12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO LUCAS
Naquele tempo, 5algumas pessoas comenta-
vam a respeito do Templo que era enfeitado 
com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus 
disse: 6“Vós admirais estas coisas? Dias virão 
em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo 
será destruído”. 7Mas eles perguntaram: “Mes-
tre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o si-
nal de que estas coisas estão para acontecer?” 
8Jesus respondeu: “Cuidado para não serdes 
enganados, porque muitos virão em meu 
nome, dizendo: ‘Sou eu!’ E ainda: ‘O tempo 
está próximo’. Não sigais essa gente! 9Quando 
ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fi-
queis apavorados. É preciso que estas coisas 

aconteçam primeiro, mas não será logo o fim”. 
10E Jesus continuou: “Um povo se levantará 
contra outro povo, um país atacará outro país. 
11Haverá grandes terremotos, fomes e pestes 
em muitos lugares; acontecerão coisas pavo-
rosas e grandes sinais serão vistos no céu. 
12Antes, porém, que estas coisas aconteçam, 
sereis presos e perseguidos; sereis entregues 
às sinagogas e postos na prisão; sereis leva-
dos diante de reis e governadores por causa 
do meu nome. 13Esta será a ocasião em que 
testemunhareis a vossa fé. 14Fazei o firme pro-
pósito de não planejar com antecedência a 
própria defesa; 15porque eu vos darei palavras 
tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos 
poderá resistir ou rebater. 16Sereis entregues 
até mesmo pelos próprios pais, irmãos, paren-
tes e amigos. E eles matarão alguns de vós. 
17Todos vos odiarão por causa do meu nome. 
18Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da 
vossa cabeça. 19É permanecendo firmes que 
ireis ganhar a vida!” Palavra da Salvação.

13. HOMILIA

14. PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)
Presid.: Com a confiança de quem permane-

ce firme na fé e na esperança do Evangelho, 
elevemos nossos pedidos a Deus, que é Pai 
e protetor de nossas vidas.

1. Ó Deus e Pai, num mundo que tanto ameaça 
nossas vidas, nós vos pedimos a graça da 
vossa proteção.

Todos: Guardai-nos, Senhor, no vosso amor!

2. Vede nossa fraqueza diante de tantas profe-
cias que mostram a instabilidade da natureza 
e da sociedade, e fortalecei-nos em nossa fé 
e esperança.

Todos: Guardai-nos, Senhor, no vosso amor!

3. Vós que sois o Deus da paz e da concórdia, 
abençoai todos os esforços de homens e mu-
lheres de boa vontade em favor da paz e da 
solidariedade mundial.

Todos: Guardai-nos, Senhor, no vosso amor!

Presid.: Senhor, vivemos em tempos turbulen-
tos e, em muitas partes do mundo, cristãos são 
torturados e perseguidos. Como vosso Filho 
prometeu no Evangelho de hoje, concedei-nos 
a graça de permanecer firmes na fé e na es-
perança e guardai-nos sempre em vosso amor. 
Por Cristo, nosso Senhor.

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
        (Apostila 82º Encontro)
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, aleluia! 

(bis)
1. Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção 

se aproxima!



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Concedei, Senhor nosso Deus, que a oferen-
da colocada sob o vosso olhar nos alcance a graça de 
vos servir e a recompensa de uma eternidade feliz. 
Por Cristo, nosso Senhor.

18.  ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar 
a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo 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 mui-
to 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, ceando 
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 EN-
TREGUE 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 SAN-
GUE, 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.
Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando 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 Celso Antônio 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 Vir-
gem, 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 vos-
sa 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 so-
mos 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!
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16. CANTO DAS OFERENDAS (90º Encontro)
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra E do 

trabalho que a mão humana empreendeu Eles 
contêm toda força e energia São os dons da natu-
reza criada por Deus

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação Pelo 
vinho e pelo pão neste Santo Altar Por nossa 
vida a serviço dos irmãos Ela é dom, é doação 
de quem vive para amar.

2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida (A 
alegria, o sofrimento ou os frutos seus) Neles 
estão todo o clamor e a esperança De um mundo 
novo no projeto do bondoso Deus.

3. No pão e o vinho está a plena ação de graças 
Traduzida em louvor e gratidão Ao Senhor que 
nos acolhe e nos envolve Em sua graça, em seu 
terno coração

LITURGIA EUCARÍSTICA

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz! Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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.

RITO DA COMUNHÃO



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Tendo recebido em comunhão o Corpo 
e o Sangue do vosso Filho, concedei, ó Deus, 
possa esta Eucaristia que ele mandou celebrar 
em sua memória fazer-nos crescer em carida-
de. Por Cristo, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sl 1,1-2.3.4 e 6; Lc 18,35-43
3ª Vd - 2Mc 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10
4ª Vd - 2Mac 7,1.20-31; Sl 16(17); Lc 19,11-28
5ª Vd - Zc 2,14-17; (Sl) Lc 1,46-55; Mt 12,46-50
6ª Br - 1Mac 4,36-37.52-59; 1Cr 29,10.11abc.11d-

-12a.12bcd; Lc 19,45-48
Sb Vd - 1Mac 6,1-13; Sl 9; Lc 20-27-40
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  22. CANTO FINAL
1. Quando o dia da paz renascer, quando o sol 

da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o 
povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, 
eu vou cantar.

Ref.: Vai ser tão bonito se ouvir a canção can-
tada de novo; no olhar do homem a certeza 
do irmão, reinado do povo.

2. Quando as cercas caírem no chão, quando 
as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. 
Quando os muros que cercam os jardins, des-
truídos, então os jasmins vão perfumar.

3. Quando as armas da destruição, destruídas 
em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto 
que encerra a opressão, assinado só no cora-
ção, vai triunfar.

20. CANTO DE COMUNHÃO
1. Quando te domina o cansaço, e já não puderes 

dar um passo, quando o bem ao mal ceder, e tua 
vida não quiser ver um novo amanhecer: Levanta-
-te e come! (bis) Que o caminho é longo, caminho 
longo!

Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! Eu sou 
o Pão da Vida verdadeiro! Te faço caminhar, 
vale e monte atravessar, pela Eucaristia, Eu-
caristia!

2. Quando te perderes no deserto, e a morte então 
sentires perto, sem mais forças pra subir, sem 
coragem de assumir o que Deus de ti pedir: 
Levanta-te...

3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam apa-
gar tua chama acesa, e tirar do coração a alegria 
e a paixão, de lutar, não ser em vão: Levanta-te...

4. Quando não achares o caminho, triste e abati-
do, vais sozinho, o olhar sem brilho e luz, sob o 
peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz: 
Levanta-te...

5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o coração 
de Deus sentires, te acordando para o amor, re-
novando o teu vigor - água e pão, o bem maior: 
Levanta-te...

21. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, por todas as 

gerações./ És o meu Senhor, pai que me quer 
no amor.

Ref.: Entoai ação de graças e cantai  um canto 
novo! Aclamai a Deus que é, aclamai com 
amor e fé!

2. Eu vou reunir Jerusalém pra te   louvar, ó Senhor! 
Te glorificar ao dar-me a tua paz!

3. Ao me revelar a tua lei, as tuas mãos eu senti 
Sim te louvarei enquanto eu existir 

Fone:(43) 3422-3874
MÓVEIS - ELÉTRO - BRINQUEDOS - COLCHÕES - PRESENTES - CELULARES

RUA PONTA GROSSA, 1395  - CENTRO -  APUCARANA-PR

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

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

3423-7080

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
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.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)


