TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

Celebração Dominical - Ano XLV - Nº 2517
29º DOMINGO DO TEMPO COMUM
21 de outubro de 2018 - Ano B - Verde
Dia Mundial das missões
“Eu não vim para ser servido, mas para servir.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: A liturgia de hoje nos ajudará a compreender que o verdadeiro sentido do amor cristão é o
serviço. Um cristão autêntico se distingue, portanto,
pela coragem de doar-se à serviço do próximo,
promovendo vida abundante. Hoje, comemorando
o “Dia Mundial das Missões”, rezemos pelos missionários e missionárias, intercedendo a graça de
sermos evangelizadores através do serviço fraterno.
02. CANTO INICIAL
1. Como membro desta Igreja peregrina, recebi
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 conhecem 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.

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna.
Todos: Amém.
06. GLÓRIA- (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 perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, 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!
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.... Amém.

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 é serviço incondicional
a exemplo do Mestre.

I LEITURA - Is 53, 10-11

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
10
O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos.
Oferecendo
sua vida em expiação, ele terá des03. SAUDAÇÃO
cendência duradoura e fará cumprir com êxito a
04. ATO PENITENCIAL
vontade do Senhor. 11Por esta vida de sofrimenPresid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris- to, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu
to sobre o pecado e a morte, também nós somos Servo, o justo, fará justos inúmeros homens,
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para carregando sobre si suas culpas. PALAVRA
um a vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da DO SENHOR.
misericórdia do Pai.

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós!
Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os
povos.
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09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 32(33)
(Melodia: “Cheia de graça ou Piedade e amor”)
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.
21/outubro/verde/p1

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.
Ref.: Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
pois, em vós, nós esperamos!
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!

II LEITURA - Hb 4, 14-16
10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS
HEBREUS
Irmãos: 14 temos um sumo-sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de
Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé
que professamos. 15 Com 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.
16
Aproximemo-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
11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(Apostila 85º Encontro)
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!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, 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.
40
Mas não depende de mim conceder o lugar
à minha direita ou á minha esquerda. É para
aqueles a quem foi reservado”. 41Quando os
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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 (Sugestão)
Presid.: Rezemos, irmãos e irmãs, pela missão
no mundo, dizendo com fé:
Todos: Senhor, venha a nós o vosso reino.
1. Pelo papa Francisco, grande motivador da
juventude, e pelos jovens que se preparam
para a vida missionária, por suas famílias e
comunidades cristãs que os incentivam e os
sustentam. Rezemos ao Senhor...
2. Pelos missionários e missionárias que estão
começando sua missão em terras distantes e
enfrentam, sem desânimo, toda sorte de dificuldades. Rezemos ao Senhor...
3. Pelos missionários e missionárias perseguidos e injustiçados que, sustentados pela força
de Cristo, crucificado e ressuscitado, perseveram fielmente na missão. Rezemos ao Senhor...
4. Por todos os cristãos que, com a santidade de vida, orações e colaboração material,
apoiam o trabalho dos missionários e missionárias espalhados pelo mundo. Rezemos ao
Senhor...
(Outras intenções)
ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2018
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos
louvamos e bendizemos pela Vossa comunhão, princípio e fonte da missão. Ajudai-nos, à luz do Evangelho da paz, testemunhar com esperança, um mundo de justiça
e diálogo, de honestidade e verdade, sem
ódio e sem violência. Ajudai-nos a sermos todos irmãos e irmãs, seguindo Jesus Cristo rumo ao Reino definitivo. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Hoje
são teu Corpo, ceia e comunhão. Muitos grãos
de trigo se tornaram pão.
Ref.: Toma, Senhor, nossa vida em ação, para
mudá-la em fruto e missão! Toma, Senhor,
nossa vida em ação, para mudá-la em missão.
2. Muitos cachos de uva se tornaram vinho. Hoje
são teu Sangue, força no caminho. Muitos cachos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação Hoje oferecidas em consagração. Muitas são as vidas
feitas vocação.

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: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
Presid.: Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos
deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e
ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes:
o sacrifício da perfeita reconciliação.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!
Presid.: Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também
como vosso Filho e, nesta ceia, dai-nos o mesmo
espírito de reconciliação e de paz.
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!

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 mistérios que celebra- Presid.: Ele nos conserve em comunhão com o
mos em vossa honra. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Papa Francisco, com todos os bispos e o povo que
conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA RECONCILIAÇÃO II entre os seres humanos e instrumento da vossa paz.
(MR p. 871)
Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
Presid.: Nós vos agradecemos, Deus Pai todo- reconciliou!
-poderoso, e por causa de vossa ação no mundo vos
louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humani- Presid.: Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à
dade, dividida em contínua discórdia, sabemos por mesa do vosso Filho em união com a Virgem Maria,
experiência que sempre levais as pessoas a procurar Mãe de Deus, São José, seu esposo, e com todos
a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os cora- os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa
ções, de modo que os inimigos voltem à amizade, os paz, os homens e as mulheres de todas as classes e
adversários se dêem as mãos e os povos procurem nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da
reencontrar a paz.
comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz! Todos: Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos
reconciliou!
Presid.: Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
ódio, e a vingança dê lugar à reconciliação. Por tudo Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Sande bom que fazeis, Deus de misericórdia, não pode- to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
mos deixar de vos louvar e agradecer. Unidos ao coro Todos: Amém.
dos reconciliados cantamos (dizemos) a uma só voz:
Santo, Santo, Santo...

RITO DA COMUNHÃO

Presid.: Deus de amor e de poder, louvado sois em
vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome.
Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores.
Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz.
Todos: Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz!
Presid.: Deus, nosso Pai, quando vos abandonamos,
vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o
à morte para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo
o que ele nos mandou, vos pedimos: Santificai, por
vosso Espírito, estas oferendas. Antes de dar a vida
para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão,
pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou
a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Naquela mesma noite, tomou nas
mãos o cálice, e proclamando a vossa misericórdia,
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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
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 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.
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19. 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 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.

RITO FINAL

(Exortações Finais e Bênção)
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 eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
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 tantos 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!

Carinha de Anjo
MODA BEBE AO JUVENIL

43 3033-3180

Av. Curi�ba, 1001 - Apucarana - PR
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A MISSÃO DE ANUNCIAR JESUS CRISTO
“... A missão da Igreja não é a propagação
duma ideologia religiosa, nem mesmo a proposta duma ética sublime. No mundo, há muitos movimentos capazes de apresentar ideais
elevados ou expressões éticas notáveis. Diversamente, através da missão da Igreja, é Jesus
Cristo que continua a evangelizar e agir; e, por
isso, aquela representa o tempo propício da
salvação na história. Por meio da proclamação do Evangelho, Jesus torna-Se sem cessar
nosso contemporâneo, consentindo à pessoa
que O acolhe com fé e amor experimentar a
força transformadora do seu Espírito de Ressuscitado que fecunda o ser humano e a criação, como faz a chuva com a terra. «A sua ressurreição não é algo do passado; contém uma
força de vida que penetrou o mundo. Onde
parecia que tudo morreu, voltam a aparecer
por todo o lado os rebentos da ressurreição.
É uma força sem igual» (Exort. ap. Evangelii
gaudium, 276)... O mundo tem uma necessidade essencial do Evangelho de Jesus Cristo.
Ele, através da Igreja, continua a sua missão
de Bom Samaritano, curando as feridas sanguinolentas da humanidade, e a sua missão de
Bom Pastor, buscando sem descanso quem se
extraviou por veredas enviesadas e sem saída. E, graças a Deus, não faltam experiências
significativas que testemunham a força transformadora do Evangelho.”
(Trecho da mensagem do Papa Francisco para
o Dia Mundial das Missões)

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – Ef 2,1-10; Sl 99 (100); Lc 12,13-21
3ª Vd – Ef 2,12-22; Sl 84 (85); Lc 12,35-38
4ª Vd – Ef 3,2-12; Cant.: Is 12; Lc 12,39-48
5ª Br – Ef 3,14-21; Sl 32 (33); Lc 12,49-53
6ª Vd – Ef 4, 1-6; Sl 23 (24); Lc 12,54-59
Sb Vd – Ef 4,7-16; Sl 121 (122); Lc 13, 1-9
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