
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

22 de julho de 2018
Ano B - Verde

“Urgência da Missão.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Como rebanho, nos encontramos no redil 
de nosso Pastor para refazer nossas forças, ouvir 
sua Palavra e, na comunhão de sua aliança, nos 
deixarmos tomar de compaixão pela multidão famin-
ta e sofrida ao nosso redor. O amor e a solicitude 
pelas “ovelhas sem pastor” são marcas de um Deus 
que nunca nos abandona. Esse amor traduz-se, na-
turalmente, na oferta de vida nova e plena que Deus 
faz a todos os homens, convidando-nos a também 
fazermos o mesmo com nosso testemunho. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, sede generoso para com os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e 
caridade, guardemos fielmente os vossos manda-
mentos. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A proposta salvadora e libertadora de 
Deus para os homens, apresentada em Jesus, é 
agora continuada pelos discípulos. Um cristão é 
alguém que tem de sentir como seus os sofrimentos 
do irmão.   

I LEITURA - Jr 23,1-6

08. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS
1“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se 
o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! 2Deste 
modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores 
que apascentam o meu povo: Vós dispersastes o meu 
rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele; eis 
que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de 
vossas ações, diz o Senhor. 3E eu reunirei o resto de 
minhas ovelhas de todos os países para onde forem 
expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se 
reproduzirão e multiplicarão. 4Suscitarei para elas no-
vos pastores que as apascentem; não sofrerão mais 
o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz 
o Senhor. 5Eis que virão dias, diz o Senhor, em que 
farei nascer um descendente de Davi; reinará como 
rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. 
6Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tran-
quilo; este é o nome que o chamarão: “Senhor, nossa 
Justiça”. PALAVRA DO SENHOR.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2504

02. CANTO INICIAL(95º encontro)
1. Às tuas portas, Senhor,/ nossos pés já se de-
tém, 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 esco-
lheu,/ 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
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.
TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! Cris-
to, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

06. GLÓRIA (95º encontro)
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, vos-
sos 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 interces-
sor, 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!



II LEITURA - Ef 2,13-18
 
10. LEITURA DA CARTA  DE SÃO PAULO AOS 
EFÉSIOS
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora 
estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue 
de Cristo. 14Ele, de fato, é a nossa paz: do que era 
dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele 
destruiu o muro de separação: a inimizade. 15Ele 
aboliu a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele 
quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em 
si um só homem novo, estabelecendo a paz. 16Quis 
reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, 
por meio da cruz; assim ele destruiu em si mesmo a 
inimizade. 17Ele veio anunciar a paz a vós que está-
veis longe, e a paz aos que estavam próximos. 18É 
graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, te-
mos acesso junto ao Pai. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 6,30-34
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barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os 
viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo 
de todas as cidades, correram a pé, e chegaram lá 
antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma nume-
rosa multidão e teve compaixão, porque eram como 
ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes 
muitas coisas. PALAVRA DA SALVAÇÃO.  

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Rezemos irmãs e irmãos, para que todos 
os povos escutem e sigam o verdadeiro pastor, 
que quer salvar todos os homens, dizendo, com fé:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.

1. Para que a Igreja, nossa mãe, glorifique com 
boas obras à Jesus, o seu Pastor, anunciando em 
toda a parte o Evangelho, rezemos ao Senhor...     

2. Para que os governantes e as autoridades exer-
çam com justiça suas funções e velem pelo bem 
de todo o povo, rezemos ao Senhor...     

3. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se 
compadeça das multidões que não O conhecem 
e venha ensinar-lhes a verdade, rezemos ao Se-
nhor...    
 
4. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, 
sem divisões e sem fronteiras, seja a meta almeja-
da pela humanidade, rezemos ao Senhor... 

(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo 
bispo; necessidades sociais, etc.)    
 
Presid.: Senhor Jesus Cristo, nós Vos pedimos por 
todos os pastores, para que sejam dignos de Vós, 
e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, 
para que tenham fome das vossas palavras. Vós 
que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 22(23) 
(Melodia: “Ó Senhor nosso Deus... ou Eu vos exalto...”)
Ref.: O Senhor é o pastor que me conduz: 
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha e restaura as 
minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo 
vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais 
comigo com bastão e com cajado, eles me dão 
a segurança.
3. Preparais à minha frente uma mesa, bem à 
vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha 
cabeça; o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por 
toda a minha vida; e na casa do Senhor, habitarei 
pelos tempos infinitos.

11.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (93º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 
elas estão a escutar. Eu conheço, então minhas 
ovelhas, que me seguem comigo a caminhar.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com 
Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensina-
do. Ele lhes disse: “Vinde sozinhos para um lugar 
deserto, e descansai um pouco”. Havia, de fato, 
tanta gente chegando e saindo que não tinham 
tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de 

15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Lá, lá, lá, lá, lá, lá laia, laia.                    
1. Quando o trigo amadurece/ e do sol recebe a 
cor./ Quando a uva se torna prece/ na oferta do 
nosso amor./ Damos graças pela vida/ derra-
mada  neste chão/ pois és Tu, o Deus da vida/ 
Quem dá vida à criação. (Bis)
2. Os presentes da natureza/ o amor do cora-
ção./  O teu povo canta a certeza/ traz a vida em 
procissão./ Abençoa nossa vida/ o trabalho re-
dentor/ as colheitas repartidas/ para celebrar 
o amor. (Bis)



18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do uni-
verso, 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 o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor 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 discípulos, 
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 dis-
cípulos, 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 San-
gue 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 espí-
rito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
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 cari-
dade 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 as preces da vossa família, que está 
aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de mise-
ricórdia, todos os vossos Filhos e filhas dispersos pelo 
mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!

Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os nos-
sos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os 
que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, espe-
ramos também nós saciarmos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. 
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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 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.
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.

RITOS DA COMUNHÃO

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifí-
cio, para que os dons que cada um trouxe em vossa 
honra possam servir para a salvação de todos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. PREFÁCIO DO TEMPO COMUM, IV (MR p. 431)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição hu-
mana, renovou inteiramente a humanidade. Sofrendo 
a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, 
glorioso, da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo, 
triunfante, ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. E, 
enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino, com 
os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo...



23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, permanecei junto ao povo que ini-
ciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, 
despojando-nos do velho homem, passemos a uma 
vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Mq 6,1-4.6-8; Sl 49(50); Mt 12,38-42
3ª Vd - Mq 7,14-15.18-20; Sl 84(85); Mt 12,46-50
4ª Vm - 2Cor 4,7-15; Sl 125(126); Mt 20,20-28
5ª Br - Eclo 44,1.10-15; Sl 131(132); Mt 13,16-17
6ª Vd -  Jr 3,14-17; Cant.: Jr 31,10-13; Mt 13,18-23
Sb Vd - Jr 7,1-11; Sl 83(84); Mt 13,24-30
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RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana-PR
Comentários e orações: Pe. Anderson Bento
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yacrismusica@gmail.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

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

20. REFRÃO ORANTE (95º enc.)
“Enviai Senhor muitos operários, para a nos-
sa messe, pois a messe é grande Senhor, e os 
operários são poucos.”

21. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Pelos prados e campinas verdejantes, eu vou, é 
o Senhor que me leva a descansar. Junto às fon-
tes de águas puras, repousantes, eu vou, minhas 
forças o Senhor vai animar.
Ref.: Tu és, Senhor, o meu Pastor! Por isso 
nada em minha vida faltará! (bis)
2. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e 
pra sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encon-
tro mil abismos nos caminhos, eu vou, segurança 
sempre tenho em suas mãos.
3. No banquete em sua casa muito alegre eu vou, 
um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge mi-
nha fronte e me faz ser feliz e transborda a minha 
taça em seu amor

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Sem Jesus nada podemos fazer/ Sem vida é o 
nosso viver. O ramo por si não faz acontecer/ só 
dá frutos se na videira permanecer.
Ref.: Permanecer em Cristo, a verdadeira vi-
deira, cuidados por Deus durante a vida in-
teira. Tal qual a ramos fortes daremos frutos 
de amor: Partilha, justiça e louvor. (Bis)
2. O amor é o mandamento vital/ Só amando 
venceremos o mal. Assim como o Pai me ama, 
amo vocês/ só em mim frutos virão até na aridez.
3. Se ouvirem o que eu digo serão/ meus ami-
gos e alegria terão. Pois tudo que ouvi do Pai 
a vocês revelei/ em meu nome o que pedirem 
concederei.

  24. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 

Operários para a messe, intercede por nós 
E em cada comunidade, intercede por nós 
Uma nova vocação. Roga por nós, roga por 
nós, intercede por nós.

2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
    Seja unida na oração, intercede por nós. 
    Partilhe testemunhos, intercede por nós, 
    De vocação: agora é a hora. Roga por nós,    
    roga por nós, intercede por nós.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós

E também propagadores, intercede por nós 
Uma igreja em saída, intercede por nós 
Que defende a fé e a vida. Roga por nós, roga 
por nós, intercede por nós.

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e faça uso de mais este 

instrumento para melhor cantarmos a missa.

Srs. Padres e comunidades: Durante todo o pe-
ríodo de vacância da diocese é importante que se 
reze pela escolha do novo bispo. Faça-se uso da 
Missa “para eleição do bispo” presente no Missal 
Romano p.885. Este formulário pode ser utilizado 
indiscriminadamente nas missas semanais, não 
substituindo, porém, as liturgias dominicais, sole-
nidades, festas ou memórias obrigatórias. 

43 3422-2996
Drª Sandra Mara A. Roque

• Aparelhos fi xos e móveis
• Especialista em ortopedia
   funcional dos maxilares.

Drº Julio M. Roque
•Prótese, periodontia e implantes.
• Especialista em prótese dental e    
   periodontia. 

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 490 - Apucarana/PR


