
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM

18 de outubro de 2020
Ano A - Cor Verde

“Dai pois a César o que é de César e a Deus o 
que é de Deus.” Mt 22,21

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.:  Hoje contemplamos a história da huma-
nidade sob o olhar do altíssimo: é Ele quem decide 
tudo. No Evangelho Jesus afirma qual é a função 
das instituições políticas. Reconhece que são ins-
trumentos a serviço do Reino e ordena que seus 
seguidores obedeçam às justas leis civis sem aban-
donar as leis de Deus, que são as fundamentais.

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

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Através do profeta Isaías, Deus revela 
que Ciro, um rei pagão, tinha sido escolhido e pre-
parado por ele para trazer de volta seu povo que era 
escravo na Babilônia.

I LEITURA - IS 45, 1.4-6

07. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu Ungido: “To-
mei-o pela mão para submeter os povos ao seu 
domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas 
as portas à sua marcha, e para não deixar tran-
car os portões. Por causa de meu servo Jacó, 
e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome; 
reservei-te, e não me reconheceste. Eu sou o 
Senhor, não existe outro: fora de mim não há 
deus. Armei-te guerreiro, sem me reconheceres, 
para que todos saibam, do oriente ao ocidente, 
que fora de mim outro não existe. Eu sou o Se-
nhor, não há outro”. PALAVRA DO SENHOR.
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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!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

05. 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.

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: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas 
culpas para celebrarmos dignamente os santos 
mistérios. Confessemos os nossos pecados: 

Todos: Confesso a Deus todo-poderoso, e a vós, 
irmãos 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 Ma-
ria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que 

rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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



08. SALMO RESPONSORIAL                Sl 96(95)
      (Mel.: “Com carinho...”)

Ref.: Ó família das nações, dai ao Senhor 
poder e glória!
1. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai 
ao Senhor Deus, ó terra inteira! Manifestai a sua 
glória entre as nações, e entre os povos do uni-
verso seus prodígios!
2. Pois Deus é grande e muito digno de louvor, 
é mais terrível e maior que os outros deuses, 
porque um nada são os deuses dos pagãos. Foi 
o Senhor e nosso Deus quem fez os céus.
3. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó na-
ções, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a 
glória que é devida ao seu nome, oferecei um 
sacrifício em seus átrios.
4. Adorai-o no esplendor da santidade, terra 
inteira, estremecei diante dele! Publicai entre 
as nações: “Reina o Senhor!”, pois os povos ele 
julga com justiça.
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II LEITURA - 1Ts 1,1-5b

09. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO PAU-
LO AOS TESSALONICENSES - Paulo, Silvano e 
Timóteo, à Igreja dos tessalonicenses, reunida 
em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo: a vós, 
graça e paz! Damos graças a Deus por todos 
vós, lembrando-vos sempre em nossas orações. 
Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem ces-
sar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa ca-
ridade e a firmeza da vossa esperança em nosso 
Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados 
por Deus, que sois do número dos escolhidos. 
Porque o nosso evangelho não chegou até vós 
somente por meio de palavras, mas também 
mediante a força que é o Espírito Santo; e isso, 
com toda a abundância. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mt 22,15-21

o caminho de Deus. Não te deixas influenciar 
pela opinião dos outros, pois não julgas um 
homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que 
pensas: É lícito ou não pagar imposto a César?” 
Jesus percebeu a maldade deles e disse: “Hi-
pócritas! Por que me preparais uma armadilha? 
Mostrai-me a moeda do imposto!” Levaram-lhe 
então a moeda. E Jesus disse: “De quem é a 
figura e a inscrição desta moeda?” Eles res-
ponderam: “De César”. Jesus então lhes disse: 
“Dai pois a César o que é de César, e a Deus 
o que é de Deus”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

12. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS 
(Sejam omitidas enquanto dure a pandemia)

LITURGIA EUCARÍSTICA

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.:Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
aleluia! (bis) 
01. Como astros no mundo vós resplandeçais, 
mensagem de vida ao mundo anunciando, da 
vida a Palavra, com fé, proclameis, quais astros 
luzentes no mundo brilheis.

14. 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 mes-
se 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 co-
munhão, também dá testemunho, nos convida à 
conversão.

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele 
tempo, os fariseus fizeram um plano para apa-
nhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram 
os seus discípulos, junto com alguns do partido 
de Herodes, para dizerem a Jesus: “Mestre, sa-
bemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas 

15. 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.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 

 (MR p. 494)

Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos lou-
var 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 ofere-
ce 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 DIZER:

Santo, Santo, Santo,...



Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, fa-
lando 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 SANGUE 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 es-
tradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando 
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 prepa-
rastes.

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 cons-
truirmos 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!

22/outubro/preto/p3 22/outubro/verde/p3

C
el

eb
ra

çã
o 

do
m

in
ic

al
 2

2 
de

 o
ut

ub
ro

 d
e 

20
17

RITOS DA COMUNHÃO

17. 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.

18. CANTO DE COMUNHÃO              (92º Enc.)
1. Chamado pra terra distante/ Com idade já bem 
avançada foi Abraão/ Seguiu o caminho confian-
te/ 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 os 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 alicerce 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. 



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd - Ef 2,1-10; Sl 99; Lc 12,13-21
3ª Vd -  Ef 2,12-22; Sl 84; Lc 12,35-38
4ª Vd - Ef 3,2-12; Is 12,2-3.5-6; Lc 12,39-48
5ª Vd - Ef 3,14-21; Sl  32; Lc 12,49-53
6ª Vd - Ef 4,1-6; Sl23; Lc 12,54-59
Sb Vd - Ef 4, 7-16; Sl 121; Lc 13, 1-9
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19. 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.

LITURGIA EM TEMPOS DE PAMDEMIA
...Neste período, de acordo com a Introdução Ge-
ral sobre o Missal Romano que prevê diversas for-
mas de celebração da Missa e de acordo com as 
Orientações da CNBB para as Celebrações Co-
munitárias no contexto da pandemia da COVID- 
19, recorda-se que:
- as missas tenham no máximo 40-45 minutos.
- não se permitam AGLOMERAÇÕES nas sa-
cristias e outros locais.
- não devemos ter, auxiliando nas celebrações 
eucarísticas, coroinhas com menos de 12 anos, 
em nenhuma hipótese.
- o menor número de ministros deve servir ao altar. 
- o cálice e âmbulas podem ser preparados antes 
da missa e deixados já no altar. Essa preparação 
deve ser feita pelo sacerdote ou por um único 
diácono ou ministro. Só uma pessoa deve tocar 
nos vasos sagrados.
- evite-se transitar pelo presbitério. Aqueles “ser-
viços” prestados por diáconos e ministros devem 
agora ser feitos somente pelo sacerdote, incluin-
do a purificação dos vasos sagrados.
- abreviem-se os cantos. O Ato penitencial, Gló-
ria, Santo e Amém doxológico, sejam rezados e 
não cantados.
-  omita-se a segunda leitura da missa dominical.
-  omita-se também o momento de preces (Ora-

ção dos fiéis).
- proceda-se com a higienização das mãos dos fi-
éis com Álcool em gel antes da comunhão, durante 
o rito do Cordeiro de Deus.
- a comunhão deve ser distribuída em uma espécie 
somente e sempre na mão. A comunhão sob duas 
espécies está proibida para todos, inclusive diáco-
nos. A comunhão deve ser dada sempre por um 
ministro e não no estilo “self-service”.
- pode-se, também, distribuir a Sagrada Comu-
nhão ao término da celebração. Desse modo os 
fiéis recebem o Corpo do Senhor e seguem para 
suas casas. Filas devem ser evitadas.
Devemos retomar a realização dos batismos, uti-
lizando o rito abreviado e sempre de apenas uma 
criança, com seus pais e padrinhos. O Batismo 
seja sempre por EFUSÃO. As unções devem ser 
feitas com algodão e se necessário auxílio de co-
tonete.
Da mesma forma o Sacramento da Confissão e o 
aconselhamento espiritual aos fiéis seja sempre 
oferecido, com os cuidados necessários: másca-
ras, proteção de acrílico, local ventilado, etc.
É muito importante retomarmos a leitura das Orien-
tações da CNBB para as Celebrações Comunitá-
rias no contexto da pandemia da COVID datada 
de 21-05-20.
Aconselho também a leitura da Encíclica de São 
Paulo VI “Mysterium fidei” e de São João Paulo II 
“Ecclesia De Eucharistia”, bem como as Cateque-
ses do Papa Francisco sobre a Santa Missa (de 8 
de Nov. de 2017 a 4 de Abr. de 2018).

+ Dom Carlos José
   Bispo Diocesano

20. CANTO FINAL                       (96º Encontro) 
1. Ao ouvir o teu chamado, força viva que renova: 
“Ide pelo mundo inteiro anunciar a boa nova.”
Ref.: Eu respondi: “Senhor, aqui estou, na 
Diocese de Apucarana. Para levar tua pala-
vra com ardor”, pois a missão a todos nos 
irmana.
2. Todos somos convidados à evangelização, 
o batismo é nossa força pro trabalho em comu-
nhão.     
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