
33º DOMINGO DO TEMPO COMUM

18 de novembro de 2018
Ano B - Verde

“Coloque em nós o desejo da Pátria eterna!”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Concluindo mais um ano litúrgico, o 
Senhor recorda-nos que somos peregrinos rumo a 
sua morada eterna. Ele aponta para o modo como 
devemos nos portar nesta caminhada, permane-
cendo vigilantes, prudentes e serenos. Desta  forma 
antecipamos o encontro definitivo com Cristo e, no 
cotidiano da vida, somos por ele nutridos. 
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2521

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

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...02. CANTO INICIAL (95º enc.)

1. Às tuas portas, Senhor,/ Nossos pés já se detém, 
Para entrar com fervor/ Na feliz Jerusalém! Tua casa 
é nossa casa;/ Nós somos o teu povo: Cantando 
um canto novo,/ Teu nome santo vimos proclamar!
Ref.: Alegres entramos/ Pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz,/ Porque Ele te escolheu, 
Para contigo habitar/ E fazer-te povo seu! Na terra 
peregrino,/ Destino é o Monte Santo... Aclama 
com teu canto/ O Deus bendito que hoje vem a ti!
3. Narram tua glória, Senhor,/ Toda a terra, o 
mar e os céus... Mas quem sustenta o louvor/ É 
a voz dos filhos teus. Correr ao teu encontro: Eis 
nossa alegria! És fonte que sacia/ A nossa fome 
e sede de amor!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos. 
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa.

06. GLÓRIA  
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, ben-
dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas 
perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nossoclamor.  
5.Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.
Amém! Amém!

LITURGIA DA PALAVRA

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

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 começa-
ram 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. 3Mas 
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 eter-
nidade”. PALAVRA DO SENHOR.



II LEITURA - Hb 10,11-14.18

10. LEITURA DA CARTA  AOS HEBREUS
11Todo 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
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LITURGIA EUCARÍSTICA

midade 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 tam-
bém, 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. 32Quanto 
àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os 
anjos do céu, nem o Filho, mas somente o 
Pai”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãs e irmãos, peçamos ao Senhor 
que nos dê força para vivermos, de tal modo, 
neste mundo, que um dia O encontremos no 
seu reino, dizendo, com alegria:

R. Senhor, vinde em nosso auxílio.

1. Pelos padres e diáconos de nossa diocese, 
para que anunciem com sabedoria que este 
mundo é passageiro dando testemunho das 
coisas do alto, rezemos ao Senhor...   

2. Pelos fiéis, para que Cristo os santifique, pe-
los que sofrem, para que Ele os alivie, e pelos 
que esperam novos céus e nova terra, rezemos 
ao Senhor...  
       
3. Por nós próprios e pelos cristãos que em 
cada tempo esperam pela vinda do Senhor, 
para que um dia tomem parte no seu reino, 
rezemos ao Senhor...     

4. Pelos nossos irmãos que já partiram deste 
mundo, para que os seus nomes estejam ins-
critos no Céu, e o Senhor lhes dê sem demora 
a vida eterna, rezemos ao Senhor...   
  
(Outras intenções)

Presid.: Senhor, nosso Deus, que sois o único 
a saber o dia e a hora em que vai chegar o 
vosso Reino, ajudai-nos a construir convosco, 
desde agora, os novos céus e a nova terra que 
esperamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.

09. SALMO RESPONSORIAL - Sl 15(16) 
(Melodia: “Das obras do Senhor” ou “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 co-
nhecer a corrupção.
3. Vós me ensinais vosso caminho para a vida; 
junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna 
e alegria ao vosso lado! Delícia eterna e alegria 
ao vosso lado!

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
aleluia! (bis) 
1. 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 discí-
pulos: 24“Naqueles dias, depois da grande 
tribulação, o sol vai se escurecer, e a lua 
não brilhará mais, 25as estrelas começarão a 
cair do céu e as forças do céu serão abala-
das. 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 extre-
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16. PREFÁCIO (MR p. 431)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e emto-
do lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo 
poderoso, por Cristo, Senhor Nosso. Nascendo na 
condição humana, renovou inteiramente a humani-
dade. 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...

17. 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 discí-
pulos, 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 
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 san-
tos: 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 disper-
sos 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 eterna-
mente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

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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15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Concedei, Senhor nosso Deus, que a ofe-
renda colocada sob o vosso olhar nos alcance a gra-
ça de vos servir e a recompensa de uma eternidade 
feliz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. O pão tão saboroso que trazemos ao altar, da 
massa retirada dos trigais
Ref.: Sementes que se unem se tornam ali-
mento, os frutos amassados bebida e sus-
tento. Assim as nossas vidas unidas no amor, 
formamos a Igreja bendito é o Senhor.
2. O vinho delicioso que trazemos ao altar, da 
uva cultivada em parreirais.
3. Os frutos e as sementes que trazemos ao al-
tar, respostas ao chamado que Deus faz.



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

21. 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.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vm – Ap 1,1-4; 2,1-5a; Sl 1; Lc 18,35-43
3ª Vd – Ap 3,1-6.14-22; Sl 14 (15); Lc 19,1-10
4ª Br – Zc 2,14-17; Sl Lc 1; Mt 12, 46-50
5ª Vd – Ap 5,1 -10; S1 149; Lc 19,41-44
6ª Vd – Ap 10,8-11; Sl 118 (119); Lc 19,45-48
Sb Vm – Ap 11,4-12; Sl 143 (144); Lc 20,27-40
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19. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, 
pra confi rmar teu amor, faz de nós tua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plan-
tada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar 
tua estrada.
Ref.: Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus! Ve-
nham, 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 ser-
mos 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.

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mi-
sericórdia, sejamos sempre livres do pecado e pro-
tegidos 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 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.

RITO DA COMUNHÃO
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SUGESTÕES E INFORMAÇÕES
(43) 3422-0418                  ander_bento@hotmail.com

  22. 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 fi m!

20. CANTO COMUNHÃO I (95º encontro)
Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão su-
ave 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. 

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
9974-4928

MODA BEBE AO JUVENIL    43 3033-3180
Av. Curi� ba, 1001 - Apucarana - PR

Carinha de Anjo


