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 2516
28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
14 de outubro de 2018
Ano B - Verde
“Onde está a tua sabedoria? Em Deus ou no
dinheiro?”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A opção radical pelo Reino exige liberdade
interior que torne o cristão capaz de colocar sua vida
totalmente nas mãos de Deus. Jesus tem um olhar
particular a cada um de nós, e nos convida a um
encontro íntimo e pessoal com Ele. Este encontro se
dá no cotidiano da vida e, à medida que nos desapegamos de tudo, mergulhamos, progressivamente,
no TUDO que é Deus.
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
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.
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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 (92º enc.)
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, sempre nos preceda e acompanhe
a vossa graça para que estejamos sempre atentos
ao bem que devemos fazer. Por N. S. J. C... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: A força provocadora da Palavra se verifica, sobretudo, em nosso relacionamento com
as riqueza, os bens e a autossuficiência. Cristo,
propõem uma nova postura diante de tais bens: o
desapego.

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;
9
a ela não igualei nenhuma pedra preciosa,
pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um
punhado de 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.
11
Todos os bens me vieram com ela, pois uma
riqueza incalculável está em suas mãos”.
PALAVRA DO SENHOR.
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09. SALMO RESPONSORIAL - Sl 89(90)
(Melodia: “Provai e vede ou Piedade e amor...”)
Ref.: Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, e
exultaremos 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 exultaremos 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.

II LEITURA - Hb 4,12-13
10. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS
12
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante
do que qualquer espada de dois gumes. Penetra
até dividir alma e espírito, articulações e medulas. 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
(mais longo)

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Apostila 85º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia,
aleluia! Aleluia, aleluia! (bis)
1. Felizes os pobres em espírito, porque deles é
o Reino dos Céus.

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 roubarás;
não levantarás falso testemunho; não prejudicarás 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 coisa 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
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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 passar 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?” 27Jesus olhou para
eles e disse: “Para os homens isso é impossível,
mas não para Deus. Para Deus tudo é possível”.
28
Pedro então começou a dizer-lhe: “Eis que nós
deixamos tudo e te seguimos”. 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, filhos 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.: Caríssimos irmãos e irmãs, Deus é bom e
converte os corações. Confiantes em sua misericordia, supliquemos:
Todos: Ouvi, Senhor, o vosso povo!
1. Pelos missionários e missionárias da Igreja que,
dando tudo o que têm, seguem Jesus pelos caminhos do mundo. Rezemos ao Senhor.
2. Pelas nossas famílias, para que sejam escola
do Evangelho e berço de vocações missionárias.
Rezemos ao Senhor.
3. Por nossas comunidades paroquiais, para que
saibam ir ao encontro dos que não conhecem a
Cristo. Rezemos ao Senhor.
4. Pelos doentes e idosos para que acolham com fé
e confiança e ofereçam a Deus, com amor, as limitações da idade e da doença. Rezemos ao Senhor.
(Outras intenções)
ORAÇÃO DO DIZIMISTA
(Sugestão)
Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor
missionário, 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 tomar, cada
vez mais, consciência da minha vida de cristão,
para que eu viva em comunhão e participação,
e me ajude a ser mais e mais santo. 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, com estas oferendas, as
preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial
nos leve à glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
17. PREFÁCIO (MR p. 436)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque,
neste domingo festivo, nos acolhestes em vossa
casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa Palavra
e repartir o Pão consagrado, recorda a Ressurreição
do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso,
quando a humanidade inteira repousará junto de
vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios
de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a
todos os santos, 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!

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, 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 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.: 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.: 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.: 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

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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RITO DA COMUNHÃO
19. Todos: Pai Nosso... Seguir Missal Romano (p.500)
20. CANTO DE COMUNHÃO I
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,
Eucaristia!
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
apagar 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 abatido, 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,
renovando o teu vigor - água e pão, o bem maior:
Levanta-te...
21. CANTO DE COMUNHÃO II ( 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.

RITO FINAL
22. 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. 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.
Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese
de Apucarana convida você e seu grupo a acompanhar, 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.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br – Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112 (113) Lc 11,29-32
3ª Vd – Gl 5,1-6; Sl 118 (119); Lc 11,37-41
4ª Vm – Gl 5,18-25; Sl1; Lc 11,42-46
5ª Vm – 2Tm 4,10-17b; Sl 144 (145), Lc 10,1-9
6ª Vd – Ef 1,11-14; Sl 32 (33); Lc 12,1-7
Sb Vd – Ef 1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12
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