
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM

24 de outubro de 2021
Ano B - Verde

“Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo 
caminho.” (Mc 10,52)

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A cura do cego Bartimeu leva-nos a 
compreender que a presença de Jesus na ca-
minhada é capaz de nos livrar das cegueiras e, 
principalmente, nos apontar o caminho da vida 
eterna. Acolher a proposta de Jesus e seguir o 
nosso caminho aquecidos com sua presença é o 
que queremos ao celebrar essa liturgia. 

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso, aumentai 
em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos 
amar o que ordenais, para conseguirmos o que 
prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo. Por N.S.J.C....
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Santa Missa - Diocese de Apucarana

03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL

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

Presid.: O Senhor disse: “Quem dentre vós 
estiver sem pecado, atire a primeira pedra”. 
Reconheçamo-nos todos pecadores e perdoemo-
-nos mutuamente do fundo do coração. (Silêncio)

05. SENHOR TENDE PIEDADE (93º Encontro)
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
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! Se-
nhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

02. CANTO INICIAL

1. Como membro desta Igreja peregrina, re-
cebi 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 conhe-
cem 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.: 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!
06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-
mens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 

07. GLÓRIA  (Versão para o CANTO: 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, 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 - Hb 5,1-6

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
HEBREUS - 1Todo sumo-sacerdote é tirado do 
meio dos homens e instituído em favor dos ho-
mens nas coisas que se referem a Deus, para 
oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 2Sabe 
ter compaixão dos que estão na ignorância e 
no erro, porque ele mesmo está cercado de 
fraqueza. 3Por isso, deve oferecer sacrifícios 
tanto pelos pecados do povo, quanto pelos 
seus próprios. 4Ninguém deve atribuir-se esta 
honra, senão o que foi chamado por Deus, 
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10. SALMO RESPONSORIAL          Sl 125(126)
 (Melodia: “Cheia de graça...”)

Ref.: Maravilhas fez conosco o Senhor, exul-
temos de alegria!
1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, 
parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa 
boca, nossos lábios de canções.
2. Entre os gentios se dizia: “Maravilhas fez com 
eles o Senhor!” Sim, maravilhas fez conosco o 
Senhor, exultemos de alegria!
3. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes 
no deserto. Os que lançam as sementes entre 
lágrimas, ceifarão com alegria.
4. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas 
sementes; cantando de alegria voltarão, carre-
gando os seus feixes!

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º enc.)

Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, Aleluia (bis) 
Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; 
fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida impe-
recíveis.

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JE-
SUS CRISTO SEGUNDO MARCOS - Naquele 
tempo, 46Jesus saiu de Jericó, junto com seus 
discípulos e uma grande multidão. O filho 
de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava 
sentado à beira do caminho. 47Quando ouviu 
dizer que Jesus, o Nazareno, estava passan-
do, começou a gritar: “Jesus, filho de Davi, 
tem piedade de mim!” 48Muitos o repreendiam 
para que se calasse. Mas ele gritava mais 
ainda: “Filho de Davi, tem piedade de mim!” 
49Então Jesus parou e disse: “Chamai-o”. Eles 
o chamaram e disseram: “Coragem, levanta-
-te, Jesus te chama!” 50O cego jogou o manto, 
deu um pulo  e foi até Jesus. 51Então Jesus lhe 
perguntou: “O que queres que eu te faça?” O 
cego respondeu: “Mestre, que eu veja!” 52Je-
sus disse: “Vai, a tua fé te curou”. No mesmo 
instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus 
pelo caminho. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

(Sejam omitidas durante a pandemia)

Coment . :  O conhec imento  da pa lavra 
de Deus e das promessas que alimentam a 
vida do povo de Israel leva o cego a reconhe-
cer Jesus. Este fato deve também nos mo-
ver a buscar não só conhecer a palavra de 
Deus, mas a fazer dela um alimento para a fé.

I LEITURA - Jr 31,7-9

09. LEITURA  DO LIVRO DO PROFETA JERE-
MIAS - 7Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria 
por Jacó, aclamai a primeira das nações; to-
cai, cantai e dizei: ‘Salva, Senhor, teu povo, o 
resto de Israel’. 8Eis que eu os trarei do país 
do Norte e os reunirei desde as extremida-
des da terra; entre eles há cegos e aleijados, 
mulheres grávidas e parturientes: são uma 
grande multidão os que retornam. 9Eles che-
garão entre lágrimas e eu os receberei entre 
preces; eu os conduzirei por torrentes d’água, 
por um caminho reto onde não tropeçarão, 
pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é 
o meu primogênito”. PALAVRA DO SENHOR.

LITURGIA DA PALAVRA como Aarão. 5Deste modo, também Cristo não 
se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo-
-sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: “Tu és 
o meu Filho, eu hoje te gerei”. 6Como diz em ou-
tra passagem: “Tu és sacerdote para sempre, na 
ordem de Melquisedec”. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,46-52

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2021
Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de 
amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos: 
Derrama a luz da tua esperança sobre a huma-
nidade que padece a solidão, a pobreza, a injus-
tiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a 
coragem para testemunhar, com ousadia profética 
e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o 
que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missioná-
rio do Pai. Maria, mãe missionária, e São José, 
protetor da família, inspirem-nos a sermos mis-
sionários da compaixão e da esperança. Amém.
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18. PREFÁCIO DO TEMPO COMUM I (MR p. 433)
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. Em vós vivemos, nos movemos 
e somos. E, ainda peregrinos neste mundo, não 
só recebemos, todos os dias, as provas de vosso 
amor de Pai, mas também possuímos, já agora, 
a garantia da vida futura. Possuindo as primícias 
do Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre 
os mortos, esperamos gozar, um dia, a plenitude 
da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos 
e com todos os santos, entoamos um cântico 
novo, para proclamar vossa bondade, cantando 
(dizendo) a uma só voz…Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu gra-
ças, 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 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.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 
agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça 
na caridade, com o Papa Francisco, Com nosso 
bispo Carlos, e todos os ministros do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos 
e irmãs que morreram na esperança da ressur-
reição e de todos os que partiram desta vida: 
acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, com São 
José, seu esposo, com os santos Apóstolos e 
todos os que neste mundo vos serviram, a fim de 
vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

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!

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas 
que colocamos diante de vós, e seja para vossa gló-
ria a celebração que realizamos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-
-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando 
os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas 
deste altar. 
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! /: 
Bendito, bendito, Bendito seja Deus para 
sempre. (Bis) 
2. Que grande bênção servir nesta missão, 
Missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-
-se Igreja, formar comunidade, ser solidário, 
tornar-se um povo irmão. 
3. Que graça imensa viver a mesma fé; Ter 
esperança de um mundo bem melhor; Na ca-
ridade sentir-se familiares, Lutando juntos em 
nome do Senhor. 
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23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, que os vossos sacramentos 
produzam em nós o que significam, a fim de que 
um dia entremos em plena posse do mistério que 
agora celebramos. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

2ª Br – Rm 8,12-17; Sl 67;  Lc 13,10-17.
3ª Vd – Rm 8,18-25; Sl 127; Lc 13,18-21.
4ª Vd - Rm 8,26-30; Sl 12; Lc 13,22-30.
5ª Vm – Ef 2,19-22; Sl 18; Lc 6,12-19.
6ª Vd – Rm 9,1-5; Sl 147; Lc 14,1-6.
Sb Vd – Rm 11,1-2.11-12...; Sl 93; Lc 14,1.7-11
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

  24. 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 missio-
nários, ide salvar o meu povo de tantos calvários. 
Minha verdade liberta e a vida promove, meu 
Evangelho ilumina e as trevas remove.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

21. CANTO COMUNHÃO I        (95º encontro)

Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão 
suave é Senhor Deus, quão suave é o Sen-
hor Deus.
1. Bendirei o Senhor para sempre / Na minha 
boca seu louvor não vai cessar / Vinde comi-
go, 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.

RITO DA COMUNHÃO

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. A Ti meu Deus, elevo o meu coração/ Elevo 
as minhas mãos, meu olhar, minha voz/ A Ti 
meu Deus, eu quero oferecer/ Meus passos e 
meu viver, meus caminhos, meu sofrer. 

 20. 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 vos-
sos 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. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

Ref.: A tua ternura Senhor vem me abraçar/ 
E a tua bondade infinita me perdoar/ Vou ser 
o teu seguidor/ E te dar o meu coração eu 
quero sentir o calor de tuas mãos. 
2. A Ti meu Deus, que és bom e que tens amor/ 
Ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar/ Em 
Ti Senhor, humildes se alegrarão/ Cantando a 
nova canção de esperança e de Paz.
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