
29º Domingo do Tempo Comum
18 de outubro de 2015

Ano B - Verde

Dia mundial das Missões e da Obra
Pontifícia da Infância Missionária

“JESUS MISSIONARIO SERVIDOR.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Hoje, dia mundial das missões, queremos 
trazer presente milhares de missionários esparrama-
dos pelo mundo afora que obedecendo ao mandato 
“ide” dos evangelhos, anunciam e testemunham como 
verdadeiros servidores da palavra e amor ao próximo. 
O Papa Francisco em sua mensagem para este dia 
afirma: “A missão dos servidores da Palavra - bispos, 
presbiteros, diáconos, religiosos e leigos - é colocar 
todos, sem exceção, em relação pessoal com Cristo. 
No imenso campo da ação missionária da Igreja, todo 
batizado é chamado a viver bem o seu compromis-
so, segundo a sua situação pessoal. Quem são os 
destinatários privilegiados do anúncio evangélico?” A 
resposta é clara e a encontramos no próprio Evange-
lho: os pobres, os pequenos e os enfermos, aqueles 
que muitas vezes são desprezados e esquecidos, 
aqueles que não podem te retribuir (cf. Lc 14,13-14)”. 
Queremos, enquanto pedimos a proteção de Deus a 
todos os missionários das missões além fronteiras, 
agradecer pela sua coragem e doação nestes 50 anos 
do “Ad Gentes”, documento missionário do Vaticano 
II. Peçamos a Deus que abençoe a infância e adoles-
cência Missionária presente em mais de 12 paróquias 
da nossa Diocese, para que consiga crescer e se 
expandir para todas a outras paróquias, acolhendo e 
incentivando crianças, adolescentes e jovens para a 
missão evangelizadora, colocando-se como missio-
nários servidores a exemplo de Cristo. E, finalmente, 
pedimos a Deus que no próximo domingo quando 
realizaremos em Apucarana a nossa Romaria do Ju-
bileu, possamos louvar e agradecer a Deus pelo Ano 
Jubilar juntamente com todas as paróquias da diocese 
fazendo a festa do compromisso e da unidade.

07. 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....
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

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 pode-
roso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa.

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!

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
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
Ref.: Vai, vai, missionário do Senhor, vai trabalhar 

na messe com ardor! Cristo também chegou para 
anunciar, não tenhas medo de evangelizar! 

1. Chegou a hora de mostrarmos quem é Deus à 
América Latina e aos sofridos povos seus, que 
passam fome, labutam, se condoem, mas acreditam 
na libertação. 

2. Ai daqueles que massacram o pobre, vivendo mui 
tranquilos, ocultando a exploração; enquanto o 
irmão à sua porta vem bater, implorando piedade, 
água e pão.

06. GLÓRIA (Apostila 92º Encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, gló-

ria a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá 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 Uni-
gênito/ 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.

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2362

(Sugestão: Na porta de entrada os missionários junto com a 
equipe de acolhida acolhem as pessoas e pedem orações para 
a romaria do jubileu no próximo domingo, na ornamentação da 
Igreja e porta principal e na procissão de entrada ou em outros 
momentos podemos utilizar: mapa do mundo ou globo terrestre, 
sandálias, cartaz do jubileu da Diocese, cruz, as 5 cores mis-
sionárias: branco-Europa; azul-oceania; verde-Africa; vermelho-
América e amarelo-Asia; faixa das santas missões populares, 
bandeira das missões ou da Infância e Adolescência Missionária; 
cartaz das missões 2015; ...)



II LEITURA - Hb 4, 14-16

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
HEBREUS
Irmãos: 14temos um sumo-sacerdote eminente, 
que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por 
isso, permaneçamos firmes na fé que professa-
mos. 15Com efeito, temos um sumo-sacerdote 
capaz de se compadecer de nossas fraquezas, 
pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, 
com exceção do pecado. 16Aproximemo-nos 
então, com toda a confiança, do trono da graça, 
para conseguirmos misericórdia e alcançarmos 
a graça de um auxílio no momento oportuno. 
PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10, 35-45
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de Ze-
bedeu, foram a Jesus e lhe disseram: “Mestre, 
queremos que faças por nós o que vamos pe-
dir”. 36Ele perguntou: “O que quereis que eu vos 
faça?” 37Eles responderam: “ Deixa-nos sentar 
um à tua direita e outro à tua esquerda, quan-
do 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 de-
pende de mim conceder o lugar à minha direita 
ou á minha esquerda. É para aqueles a quem foi 
reservado”. 41Quando os outros dez discípulos 
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 grande, 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 resgate para muitos”. PALAVRA DA 
SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! 

Aleluia, aleluia! (bis) 
1. Jesus Cristo veio servir, Cristo veio dar sua vida. 

Jesus Cristo veio salvar, viva Cristo, Cristo viva!

09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 33(32)
      (Melodia: “Provai e vede - 92º encontro...”)
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!

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons 
servindo-vos com liberdade, para que, purificados 
pela vossa graça, sejamos renovados pelos mis-
térios que celebramos em vossa honra. Por Cristo, 
nosso Senhor.

15. CANTO DAS OFERENDAS - 90ºencontro
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do 

trabalho que a mão humana empreendeu / Eles con-
têm 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 servi-
ço 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 DA PALAVRA

Coment.: O conjunto da liturgia da Palavra mostra 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 não é poder e 
domínio, mas serviço incondicional a exemplo do Mestre, 
que veio para servir e oferecer gratuitamente a sua vida 
em resgate de todos. 

I LEITURA - Is 53, 10-11

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
10O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. 
Oferecendo sua vida em expiação, ele terá des-
cendência duradoura e fará cumprir com êxito a 
vontade do Senhor. 11Por esta vida de sofrimen-
to, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu 
Servo, o justo, fará justos inúmeros homens, 
carregando sobre si suas culpas. PALAVRA DO 
SENHOR.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV (MR p. 488)
Presid.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever  dar-vos 
graças: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que exis-
tis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o 
Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as 
coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a 
muitos alegrar com a vossa luz.
Todos: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!

Presid.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que 
vos servem e glorificam sem cessar. Contemplando 
a vossa glória. Com eles, também nós, e, por nossa 
voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

Presid.: Nós proclamamos a vossa grandeza, 
Pai santo, a sabedoria e o amor com que fizestes 
todas as coisas: criastes o homem e a mulher à 
vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, 
para que, servindo a vós, seu Criador, dominas-
sem toda criatura. E quando pela desobediência 
perderam a vossa amizade, não os abandonastes 
ao poder da morte, mas a todos socorrestes com 
bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudes-
sem encontrar.
Todos: Socorrei, com bondade, os que vos bus-
cam!

Presid.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes 
aliança aos homens e às mulheres e os instruístes 
pelos profetas na esperança da salvação. E de tal 
modo, Pai santo, amastes o mundo que, chegada a 
plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio 
Filho para ser o nosso Salvador.
Todos: Por amor nos enviastes vosso Filho!

Presid.: Verdadeiro homem, concebido do Es-
pírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu 
em tudo a condição humana, menos o pecado, 
anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos, 
a liberdade, aos tristes, a alegria. E para realizar 
o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, 
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e re-
novou a vida.
Todos: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!

Presid.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas 
para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos 
vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando à 
plenitude a sua obra.
Todos: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!

Presid.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo 
Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de 
que se tornem o Corpo e o X Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este 
grande mistério que ele nos deixou em sinal da eterna 
aliança.
Todos: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!

Presid.: Quando, pois, chegou a hora, em que por 
vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus 
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto 
ceavam, 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 EN-
TREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ele tomou 
em suas mãos o cálice com vinho, deu graças nova-
mente, e o deu 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. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e pro-
clamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor 
Jesus!

Presid.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da 
nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua 
descida entre os mortos, proclamamos a sua ressur-
reição e ascensão à vossa direita, e, esperando a 
sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo 
e Sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do 
mundo inteiro.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes 
à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar 
do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo 
um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
Todos: Fazei de nós um sacrifício de louvor.

Presid.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos 
quais vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo 
o Papa Francisco, o nosso Bispo Celso Antonio, os 
bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os 
ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos ofere-
cem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos 
aqueles que vos procuram de coração sincero.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Lembrai-vos também dos que morreram na 
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais 
sós vós conhecestes a fé.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, conce-
dei, ó Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, mãe 
de Deus, São José, seu esposo e com o Apóstolos e 
todos os Santos, possamos alcançar a herança eterna 
no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas 
da corrupção do pecado e da morte, vos glorificare-
mos por Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda gra-
ça.  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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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br – Rm 4,20-25;  Sl: Lc 1; Lc 12,13-21
3ª Vd – Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sl 39; Lc 12,35-38
4ª Vd – Rm 6,12-18; Sl 123; Lc 12,39-48
5ª Br –  Rm 6,19-23; Sl 1; Lc 12,49-53
6ª Br – Rm 7,18-25a; Sl 118; Lc 12,54-59
Sb Br – Rm 8,1-11; Sl 23;  Lc 13,1-9
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20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa 
participação na Eucaristia para que, auxiliados pelos 
bens terrenos, possamos conhecer os valores eter-
nos. Por Cristo nosso Senhor.

RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

19.  CANTO DE COMUNHÃO - 92º encontro
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/EN-
SINA 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 acei-
tando sua vocação/ Pilar da Igreja então Paulo/ 
Cumpriu sua grande missão

4.As redes ficaram na praia/ As chaves da Igreja fica-
ram em suas mãos/ De pedra alicerce então Pedro/ 
Cumpriu sua grande missão

5. Chamados por Deus somos todos/ A um sim res-
ponder na partilha dos dons e do pão/ Nos gestos 
de amor nós queremos/ Cumprir nossa grande 
missão

  22. CANTO(opcional) - 92º encontro
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se esbarra 

em maneiras / Faz muito mais que pensa/ Supera 
qualquer diferença

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nunca se afas-
ta / Na vida humana que entende que a fé só, não 
basta / O próximo é aquele que faz a caridade / Que 
ama e que serve onde encontra a necessidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita as realida-
des / Socorre, anima e dá vida/ A justiça tem nele 
guarida

  21. CANTO FINAL - 90º encontro 
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 se-
mente/ 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

Rezemos pelos missionários (as) do mundo 
inteiro e pela nossa Romaria do Jubileu que 
acontecerá no dia 25 de outubro no Ginásio 
de Esportes de Arapongas.
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Diagramação: José Luiz Mendes
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SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3468-1184       pe.esilva@hotmail.com

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.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO

Tele Entregas: 3422-1811
Rua Nagib Daher, 580

RCAssessoria
Previdenciária

Encaminhamento de Aposentadorias, Pensões e Revisão de Benefícios

Fone (43) 
 

rcaprev@hotmail.com
Rua  Des. Clotário Portugal, 980 Regina Colombo

Ex- servidora do INSS

Atendimento com hora marcada

3424-5188
9974-4928Porque Confiança é Fundamental!

CASOFARMADROGARIA


