
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM

17 de outubro de 2021 - Ano B - Verde

“O Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir” Mc 10,45

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Na comunidade dos discípulos de 
Jesus não tem lugar para a ambição, o poder e 
o domínio. O exemplo do Senhor é daquele que 
fez de sua vida uma grande oferta de serviço 
aos irmãos e irmãs. É esse o pensamento que 
deve inspirar as relações dentro da Igreja: estar 
a serviço. 

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos 
a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos 
servir de todo coração. Por N.S.J.C.... Amém.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa - Diocese de Apucarana

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

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 
um a vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. 

02. CANTO INICIAL

1. Como membro desta Igreja peregrina, re-
cebi de Jesus Cristo uma missão: de levar a 
Boa-Nova a toda gente, a verdade, a paz e o 
perdão.

Ref.: Envia, envia, Senhor, operários para a 
messe. Escuta, escuta esta prece, multidões 
te esperam, Senhor!

2. Por caminhos tão difíceis, muita gente vai 
andando sem ter rumo e direção. Não conhe-
cem 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 testemunhas pra que Deus possa em 
nós se revelar.

07. GLÓRIA  (Versão para o CANTO: 95º Enc.)

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, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, 
vossos dons agradecemos. 

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas per-
doai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor.            
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo,o 
Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor. Amém! Amém!

05. CANTO PENITENCIAL           (96º encontro) 
1. Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, ir-
mãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pen-
samentos 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  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-
mens 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 



II LEITURA - Hb 4, 14-16

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
HEBREUS - Irmãos: 14temos um sumo-sacer-
dote eminente, que entrou no céu, Jesus, o 
Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes 
na fé que professamos. 15Com efeito, temos 
um sumo-sacerdote capaz de se compadecer 
de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi prova-
do em tudo como nós, com exceção do pecado. 
16Aproximemo-nos então, com toda a confian-
ça, do trono da graça, para conseguirmos mise-
ricórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no 
momento oportuno. PALAVRA DO SENHOR.
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13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS - Na-
quele tempo, 35Tiago e João, filhos de Zebe-
deu, foram a Jesus e lhe disseram: “Mestre, 
queremos que faças por nós o que vamos 
pedir”. 36Ele perguntou: “O que quereis que 
eu vos faça?” Eles responderam: “ Deixa-
-nos sentar um à tua direita e outro à tua 
esquerda, quando estiveres na tua glória!” 
38Jesus então lhes disse: “Vós não sabeis o 
que pedis. Por acaso podeis beber o cálice 
que eu vou beber? Podeis ser batizados com 
o batismo com que vou ser batizado?” 39Eles 
responderam: “Podemos”. E ele lhes disse: 
“Vós bebereis o cálice que eu devo beber, 
e sereis batizados com o batismo com que 
eu devo ser batizado. 40Mas não depende de 
mim conceder o lugar à minha direita ou á 
minha esquerda. É para aqueles a quem foi 
reservado”. 41Quando os outros dez discípu-
los ouviram isso, indignaram-se com Tiago 
e João. 42Jesus os chamou e disse: “Vós 
sabeis que os chefes das nações as oprimem 
e os grandes as tiranizam. 43Mas, entre vós, 
não deve ser assim; quem quiser ser gran-
de, seja vosso servo; 44e quem quiser ser o 
primeiro, seja o escravo de todos. 45Porque o 
Filho do Homem não veio para ser servido, 
mas para servir e dar a sua vida como res-
gate para muitos”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia)

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (98º enc.)

Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia (bis) 

Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. 
Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!

10.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 32(33)
(Melodia: “Cheia de graça...”)

Ref.: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, 
pois, em vós, nós esperamos!
1. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que 
ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, 
transborda em toda a terra a sua graça.
2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o 
temem, e que confiam esperando em seu amor, 
para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los 
quando é tempo de penúria.
3. No Senhor nós esperamos confiantes, porque 
ele é nosso auxílio e proteção! Sobre nós venha, 
Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em 
vós nós esperamos!

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2021
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de 
amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos: 
Derrama a luz da tua esperança sobre a huma-
nidade que padece a solidão, a pobreza, a injus-
tiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a 
coragem para testemunhar, com ousadia profética 
e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o 
que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missioná-
rio do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos a sermos mis-
sionários da compaixão e da esperança. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: O conjunto da liturgia da Palavra mos-
tra o serviço de Jesus como atividade de quem 
resgata a vida da morte pela entrega da própria 
vida. Neste sentido, o ministério do apóstolo na 
comunidade é serviço incondicional a exemplo 
do Mestre.

I LEITURA - Is 53, 10-11

09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
10O Senhor quis macerá-lo com sofrimen-
tos. Oferecendo sua vida em expiação, ele 
terá descendência duradoura e fará cumprir 
com êxito a vontade do Senhor. 11Por esta 
vida de sofrimento, alcançará luz e uma 
ciência perfeita. Meu Servo, o justo, fará 
justos inúmeros homens, carregando so-
bre si suas culpas. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10, 35-45
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18. 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, 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 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 SAN-
GUE 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 
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, 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 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!

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servin-
do-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa 
graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebra-
mos em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-se Igreja 
reunida a celebrar. Apresentando os frutos do cami-
nho, no pão e vinho, ofertas deste altar. 
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendito 
sejais pelo vinho e pelo pão! /: Bendito, bendito, 
Bendito seja Deus para sempre. (Bis) 
2. Que grande bênção servir nesta missão, Missão 
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar 
comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. 
3. Que graça imensa viver a mesma fé; Ter esperan-
ça de um mundo bem melhor; Na caridade sentir-se 
familiares, Lutando juntos em nome do Senhor. 

LITURGIA EUCARÍSTICA
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2ª Vm – 2Tm 4,10-17b; Sl 144; Lc 10,1-9;
3ª Vd – Rm 5,12.15...; Sl 39; Lc 12,35-38
4ª Vd – Rm 6,12-18; Sl 123; Lc 12,39-48
5ª Vd –  Rm 6,19-23; Sl 1; Lc 12,49-53
6ª Vd – Rm 7,18-25; Sl 118; Lc 12,54-59
Sb Vd – Rm 8,1-11; Sl 23; Lc 13, 1-9
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da 
nossa participação na Eucaristia para que, auxilia-
dos pelos bens terrenos, possamos conhecer os 
valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

20.  CANTO DE COMUNHÃO
1. Chamado pra terra distante com idade já 
bem avançada foi Abraão. Seguiu o caminho 
confiante, cumpriu sua grande missão.

Ref.: Vem, vem, vem. Vem que eu te chamo.
Vem pra partilhar os dons, vem pra repartir 
o pão. Vai, vai, vai. Vai que estou contigo, 
ensina a partilhar o dons, ensina a repartir 
o pão. Vem que eu te chamo e vai.

2. Profeta de nações diversas, querido por 
Deus antes mesmo de ser embrião. Plantou 
Jeremias justiça. Cumpriu sua grande missão.

3. Adulto e já bem preparado, na luz foi ao solo 
aceitando sua vocação. Pilar da Igreja, então 
Paulo, cumpriu sua grande missão.                       

4. As redes ficaram na praia, as chaves da 
Igreja ficaram em suas mãos. De pedra alicer-
ce então Pedro cumpriu sua grande missão. 

5. Chamados por Deus somos todos a um sim 
responder na partilha dos dons e do pão. Nos 
gestos de amor nós queremos cumprir nossa 
grande missão.

  22. CANTO FINAL

1. Ide por todo universo meu Reino anunciar, 
dizei a todos os povos que eu vim pra salvar! 
Quero que todos conheçam a luz da verdade, 
possam trilhar os caminhos da felicidade. 

Ref.: Ide anunciar minha paz, ide sem olhar 
para trás! Estarei convosco e serei vossa 
luz na missão!(bis) 

2. Vós sois os meus mensageiros e meus 
missionários, ide salvar o meu povo de tan-
tos calvários. Minha verdade liberta e a vida 
promove, meu Evangelho ilumina e as trevas 
remove. 

3. Eu anunciei o meu Reino na cruz e no 
templo, dei minha vida por todos, deixei meu 
exemplo. Quem por amor der a vida, será meu 
amigo e, na riqueza do Pai, terá parte comigo!

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - PR. Orga-
nização e diagramação: Pe. Anderson Bento; Cantos: 
Fernando  e Camila Rípoli. Impressão e distribuição: 
Pascon Diocesana SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
Tel.: (43) 3422-0418; e-mail: ander_bento@hotmail.com.

 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 vos-
sos 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. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

RITO DA COMUNHÃO


