Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
Presid.: Senhor, tende...
Santa Missa Dominical - Diocese de Apucarana
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM
14 de novembro de 2021
Ano B - Verde
“As minhas palavras não passarão.”
Mc 13,32

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Quando somos confrontados com a volta
gloriosa de Cristo, geralmente vem à nossa mente
cenas de desastres e morte. Entretanto, a proposta
de Cristo é a consumação do seu Reino onde a morte, a dor e as lágrimas serão finalmente vencidas.
Assim, aguardamos a realização de suas promessas
na esperança e na fé.
02. CANTO INICIAL

06. GLÓRIA
(96ºenc.)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra
aos homens por ele amados. Senhor Deus,
rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos
adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos
damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
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 de
nós. 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.: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria 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...

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.

LITURGIA DA PALAVRA

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.

Coment.: As leituras usam a linguagem apocalíptica
para provocar em nós a vigilância. São leituras que
dirão, de modo dramático, que a realidade do mundo passa e que nós, homens e mulheres, estamos
a caminho da Casa do Pai.

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
05. CANTO PENITENCIAL (96º encontro)
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha
culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.
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I LEITURA - Dn 12,1-3

(Lecionário Dominical p. 677)

08. LEITURA DA PROFECIA DE DANIEL
1
“Naquele tempo, se levantará Miguel, o
grande príncipe, defensor dos filhos de teu
povo; e será um tempo de angústia, como
nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Mas, nesse tempo, teu
povo será salvo, todos os que se acharem
inscritos no Livro. 2Muitos dos que dormem
no pó da terra despertarão, uns para a
vida eterna, outros para o opróbrio eterno.
3
Mas os que tiverem sido sábios, brilharão
como o firmamento; e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da
virtude brilharão como as estrelas, por toda
a eternidade”. PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL

Sl 15(16)

(Melodia: “Verdade e amor”)
Ref.: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me
refugio!
1. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
meu destino está seguro em vossas mãos! Tenho
sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo.
2. Eis porque meu coração está em festa, minha
alma rejubila de alegria, e até meu corpo no
repouso está tranquilo; pois não haveis de me
deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção.
3. Vós me ensinais vosso caminho para a vida;
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna
e alegria ao vosso lado!

II LEITURA - Hb 10,11-14.18
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
11
Todo sacerdote se apresenta diariamente
para celebrar o culto, oferecendo muitas
vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de
apagar os pecados. 12Cristo, ao contrário,
depois de ter oferecido um sacrifício único
pelos pecados, sentou-se para sempre à
direita de Deus. 13Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam
postos debaixo de seus pés. 14De fato,
com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. 18Ora,
onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 13,24-32
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º Enc. )
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
É preciso vigiar e ficar de prontidão; em que dia
o Senhor há de vir, não sabeis não!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO
DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: 24“Naqueles dias, depois da grande
tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua
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não brilhará mais, 25as estrelas começarão
a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. 26Então vereis o Filho do Homem
vindo nas nuvens com grande poder e
glória. 27Ele enviará os anjos aos quatro
cantos da terra e reunirá os eleitos de
Deus, de uma extremidade à outra da
terra. 28Aprendei, pois, da figueira esta
parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis
que o verão está perto. 29Assim também,
quando virdes acontecer essas coisas,
ficai sabendo que o Filho do Homem está
próximo, às portas. 30Em verdade vos digo,
esta geração não passará até que tudo
isto aconteça. 31O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão.
32
Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
13. HOMILIA
14. PROFISSÃO DE FÉ
15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia)

LITURGIA EUCARÍSTICA
16. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Lá, laia, Lá, Laia, laialaia.
1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a
cor; quando a uva se torna prece, na oferta do
nosso amor... Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida,
quem dá vida à criação! (bis)
2. Os presentes da natureza, o amor do coração; o
teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão.
Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as
colheitas repartidas, para celebrar o amor! (bis)

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Concedei, Senhor nosso Deus, que a
oferenda colocada sob o vosso olhar nos alcance
a graça de vos servir e a recompensa de uma
eternidade feliz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
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Celebração Dominical - 14 de novembro de 2021

18. PREFÁCIO (MR p. 431)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e emtodo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo
poderoso, por Cristo, Senhor Nosso. Nascendo na
condição humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo a paixão, apagou nossos pecados.
Resurgindo, glorioso, da morte, trouxe-nos a vida
eterna. Subindo, triunfante, aos céus, abriu-nos as
portas da eternidade. E, enquanto esperamos a
plenitude de vosso Reino, com os anjos e todos os
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a
uma só voz:Santo, Santo, Santo...
19. 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 X 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, e
o 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
PARA 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 agora, ó Pai, a memória do
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua
gloriosa ressurreição e da sua 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
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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, os vossos Apóstolos e Mártires, e 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 nosso bispo Carlos, 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 saciarmos 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!
RITO DA COMUNHÃO
20. 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.
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.
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21. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada,
pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar
tua estrada.
Ref.: Desamarrem as sandálias e descansem,
este chão é terra santa, irmãos meus! Venham, orem, comam, cantem, venham todos
e renovem a esperança no Senhor!
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo,
nesta Trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar
sem medida, deixa que compreendamos que
este é o sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo:
faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai
Santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da
tua Face, faze que o coração sinta a força da
caridade.
22. CANTO COMUNHÃO I (95º encontro)
Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão suave é Senhor Deus, quão suave é o Senhor
Deus.
1. Bendirei o Senhor 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.
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23. 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 caridade. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

24. 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!
TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – 1Mc 1; Sl 118; Lc 18,35-43.
3ª Vd – 2Mc 6,18-31; Sl 3; Lc 19,1-10.
4ª Br – 2Mc 7,1.20-31; Sl 16; Lc 19,11-28.
5ª Vd – 1Mc 2,15-29; Sl 49; Lc 19,41-22.
6ª Vm - 1Mc 4; Cânt.: 1Cr 29; Lc 19,45-48.
Sb Vd - 1Mc 6,1-13; Sl 9; Lc 20, 27-40.
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