
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM

15 de novembro de 2020 - Ano A - Cor Verde

“Servo bom e fiel!” Mt 25,21

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Estamos chegando ao final do ano e as 
leituras nos lembram que o Senhor está vindo. Ele 
pedirá contas de nossos dons. Aprendamos que de-
vemos multiplicar os talentos recebidos, assumindo 
nossas responsabilidades junto a comunidade.

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.: A liturgia de hoje traz um apelo às boas 
obras em obediência ao Senhor. Servi-lo no neces-
sitado é condição para entrar na sua glória.

I LEITURA - Pr 31,10-13.19-20.30-31

08. LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS
10Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela 
vale muito mais do que as jóias. 11Seu marido 
confia nela plenamente, e não terá falta de 
recursos. 12Ela lhe dá só alegria e nenhum 
desgosto, todos os dias de sua vida. 13Pro-
cura lã e linho, e com habilidade trabalham 
as suas mãos. 19Estende a mão para a roca, 
e seus dedos seguram o fuso. 20Abre suas 
mãos ao necessitado e estende suas mãos 
ao pobre. 30O encanto é enganador e a beleza 
é passageira; a mulher que teme ao Senhor, 
essa sim, merece louvor.  31Proclamem o 
êxito de suas mãos, e na praça louvem-na 
as suas obras! PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL

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

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 ale-
gria 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 mis-
sionária é  por natureza te damos graças por Teu 
esplendor seremos eco do Teu grande amor. 

3. Todos os povos serão Teus discípulos e bati-
zados com Teu Santo Espírito temos certeza de 
tua companhia nos dando força hoje e todo dia.

05. CANTO PENITENCIAL            (96º encontro) 
Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, irmãos 
e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensa-
mentos 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 ir-
mãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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 
(ATENÇÃO: de acordo com as orientações dioce-
sanas para o tempo de pandemia, recomenda-se 
que o Glória seja rezado: )
Todos: 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 lou-
vamos, 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.



09. SALMO RESPONSORIAL          Sl 128(127)
(Mel. “Cheia de graça...”)

Ref.: Felizes os que temem o Senhor e trilham 
seus caminhos!
1. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus 
caminhos! Do trabalho de tuas mãos hás de vi-
ver, serás feliz, tudo irá bem!
2. A tua esposa é uma videira bem fecunda no 
coração de tua casa; os teus filhos são rebentos 
de oliveira ao redor de tua mesa.
3. Será assim abençoado todo homem que teme o Se-
nhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida.
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II LEITURA - 1 Ts 5,1-6

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS TESSALONICENSES - 1Quanto ao 
tempo e à hora, meus irmãos, não há por que 
vos escrever. 2Vós mesmos sabeis perfeita-
mente que o dia do Senhor virá como ladrão, 
de noite. 3Quando as pessoas disserem: “Paz 
e segurança!”, então de repente sobrevirá a 
destruição, como as dores de parto sobre a mu-
lher grávida. E não poderão escapar. 4Mas vós, 
meus irmãos, não estais nas trevas, de modo 
que esse dia vos surpreenda como um ladrão. 
5Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. 
Não somos da noite, nem das trevas. 6Portanto, 
não durmamos, como os outros, mas sejamos 
vigilantes e sóbrios. PALAVRA DO SENHOR. 

EVANGELHO - Mt 25,14-30

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele tempo, 
Jesus contou esta parábola a seus discípulos: 
14“Um homem ia viajar para o estrangeiro. Cha-
mou seus empregados e lhes entregou seus 
bens.  15A um deu cinco talentos, a outro deu 
dois e ao terceiro, um; a cada qual de acordo 
com a sua capacidade. Em seguida viajou. 16O 
empregado que havia recebido cinco talentos 
saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros 
cinco. 17Do mesmo modo, o que havia recebido 
dois lucrou outros dois. 18Mas aquele que havia 
recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra, 
e escondeu o dinheiro do seu patrão. 19Depois de 
muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas 
com os empregados. 20O empregado que havia 
recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, 
dizendo: ‘Senhor, tu me entregaste cinco talen-
tos. Aqui estão mais cinco que lucrei’. 21O patrão 

lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como 
foste fiel na administração de tão pouco, eu te 
confiarei muito mais. Vem participar da minha 
alegria!’ 22Chegou também o que havia recebido 
dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu me entregaste 
dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei’. 
23O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e 
fiel! Como foste fiel na administração de tão 
pouco, eu te confiarei muito mais. Vem partici-
par da minha alegria!’ 24Por fim, chegou aquele 
que havia recebido um talento, e disse: ‘Senhor, 
sei que és um homem severo, pois colhes onde 
não plantaste e ceifas onde não semeaste. 25Por 
isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no 
chão. Aqui tens o que te pertence’. 26O patrão 
lhe respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! Tu 
sabias que eu colho onde não plantei e ceifo 
onde não semeei? 27Então, devias ter deposita-
do meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, 
eu recebesse com juros o que me pertence’. 
28Em seguida, o patrão ordenou: ‘Tirai dele o 
talento e dai-o àquele que tem dez! 29Porque a 
todo aquele que tem será dado mais, e terá em 
abundância, mas daquele que não tem, até o que 
tem lhe será tirado. 30Quanto a este servo inútil, 
jogai-o lá fora, na escuridão. Aí haverá choro e 
ranger de dentes!”’. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS
Presid.: Irmãos e irmãs, o Senhor manda-nos vi-
giar. Rezemos uns pelos outros e por todos, para 
que vivamos dignamente, e digamos:

R. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. 

1. Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, 
pelos seus ministros, para que trabalhem com es-
perança, e pelos leigos, para que multipliquem seus 
talentos, rezemos ao Senhor... 

2. Pelos doentes e sofredores e pelas vítimas da 
pandemia, Deus os assista em suas necessidades 
e os mantenha firmes à fim de superarem tais pro-
vações. Rezemos ao Senhor...

3. Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia e 
por aqueles que dizem sempre não a tudo, para que 
recordemos que os talentos são dons de Deus, re-
zemos ao Senhor...

(Outras intenções da comunidade) 

Presid.: Senhor, nosso Deus, fazei amadurecer em 
cada homem os frutos da vossa bondade, para que, 
no último dia, todos possam recebê-los transfigura-
dos. Por Cristo nosso Senhor.
Todos:  Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO   (98º Enc.) 
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o senhor; 
quem em mim permanece, esse dá muito fruto.



16. 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 eter-
nidade feliz.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR 
495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e 
de noite, agradecendo 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 
muito 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, ce-
ando 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 ENTREGUE 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 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 

ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO DOS PECA-
DOS. 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 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando 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 Carlos 
José 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 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, 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 vossa 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 somos 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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15. CANTO DAS OFERENDAS
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 natureza 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 doa-
ção 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 mun-
do 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.



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

18. 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 
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 dese-
jo, 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.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Ap 1,1-4;2,1-5; Sl 1; Lc 18,35-43
3ª Br - Ap 3, 1-6.14-22; Sl 14; Lc 19, 1-10
4ª Vd - Ap 4, 1-11; Sl 150; Lc 19, 11-28
5ª Vm - Ap 5,1-10; Sl 149; Lc 19, 41-44
6ª Vd - Ap 10, 8-11; Sl 118; Lc 19, 45-48
Sb Br - Zc 2, 14-17; Cant. Lc 1, 46s...; Mt 12, 46-50
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20. 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.

19. CANTO COMUNHÃO I     (96º encontro)
Ref.: Quem come a minha carne e bebe o 
meu sangue tem a vida eterna, diz o Se-
nhor. E eu o ressuscitarei, e eu o ressus-
citarei, e eu o ressuscitarei no último dia.
1. O Senhor é meu Pastor, nada pode me 
faltar.Em verdes pastagens Ele me faz re-
pousar.
2. Me conduz às águas frescas e minhas 
forças restaura. Me guia a bons caminhos 
pelo amor de seu nome.
3. Se caminho em vale escuro nada terei a 
temer Pois estás sempre comigo tranquili-
zando meu ser.
4. Um banquete em tua mesa preparas 
diante de mim e me unges com perfume, a 
minha taça transborda
5. Sua bondade e seu amor sem fim vão me 
acompanhar e na casa do Senhor pra sem-
pre eu irei habitar.

RITO DA COMUNHÃO

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - Organi-
zação e diagramação: Pe. Anderson Bento Cantos: Fernando e 
Camila Rípoli; Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso; Impres-
são e distribuição: Gráfica Diocesana   SUGESTÕES E IN-
FORMAÇÕES:  (43) 3422 - 0418  - ander_bento@hotmail.com

21. 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!

BENÇÃO
Presid.: Deus todo-poderoso vos abençoe na sua 
bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação.
Todos: Amém!
Presid.: Sempre vos alimente com os ensinamen-
tos da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
Todos: Amém!
Presid.: Oriente para ele os vossos passos e vos 
mostre o caminho da caridade e da paz.
Todos: Amém!

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho † e Espírito Santo.
Todos: Amém!


