
30º Domingo do Tempo Comum

25 de outubro de 2015
Ano B - Verde

“Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo 
caminho.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Hoje encerrando o mês dedicado às missões 
queremos agradecer a Deus pelos nossos 50 anos de 
missões em nossa Diocese e centenas de missionários 
que aqui estiveram e ainda estão doando suas vidas com 
amor e dedicação. Estamos encerrando o ano jubilar em 
nossa diocese e o primeiro ano das Santas Missões Po-
pulares com a Romaria do Jubileu, festa do compromisso 
e da unidade. Todas as 64 paróquias da nossa diocese, 
estão concentradas (estiveram concentrados – na mis-
sa da noite) em Apucarana agradecendo junto conosco 
pelos 50 anos de “Igreja Povo de Deus que anuncia, 
celebra e partilha”, e agradece a todos que se dedicaram 
na evangelização, e de modo carinhoso aos missionários 
(as) pelo primeiro ano de missões, quando 5 mil missio-
nários formando 2500 duplas, onde cada dupla visitou 
uma media de 10 famílias por oito vezes, atingindo um 
total de cerca de 80 mil pessoas em nossa Diocese. 
Agora continuaremos nossa missão, e no próximo ano 
estaremos visitado centenas de famílias. A missão é 
permanente, se trata de uma Igreja em estado perma-
nente de missões. Obrigado caríssimos missionários e 
rezaremos essa missa para que mais fieis faça a sua 
adesão as Santas Missões Populares para atingirmos 
mais famílias possíveis. Hoje, também, é Dia Nacional 
da Juventude queremos rezar por todos os jovens que 
animam e dinamizam a nossa Igreja e buscam um mun-
do melhor, a exemplo de Cristo que andando pelas ruas 
da cidade encontra o necessitado, acolhe e anima com 
a Palavra “coragem levanta-te”, assim também todos nós 
façamos o mesmo como discípulo missionário.

07. 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 uni-
dade do Espírito Santo. Por N.S.J.C....
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: 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.: O Senhor disse: “Quem dentre vós esti-
ver sem pecado, atire a primeira pedra”. Reco-
nheçamo-nos  todos  pecadores  e  perdoemo-
-nos mutuamente do fundo do coração. (Silêncio)

02. CANTO INICIAL
1. Sentado à beira da estrada, perdido e na solidão, 

mendigo, cego e sem nada, clamando por compai-
xão. E a multidão que passava a minha voz abafou, 
disse a Jesus que me olhava: “Tem pena de mim, 
Senhor!”

Ref.: Coragem, levanta-te! Ele te chama! Ele te chama! 
Ele te chama! Coragem, levante-te! Ele te ama! Ele 
te ama! Ele te ama!

2. Chamado a ter coragem, convite a me levantar, 
Senhor, na tua passagem aqui por este lugar; nos 
traga um sopro de vida e um novo raio de luz: a 
graça que nos convida a caminhar com Jesus.

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 

irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa.

Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de 
mim! (bis)

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, 
irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é Pai pode-
roso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa.
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3. Eu quero ver novamente e ouvir do teu grande 
amor: “Deixa de ser mendicante, a tua fé te salvou”! 
Larguei meu manto e parti na direção de Jesus, e a 
liberdade senti, guiado por sua luz.

4. A história do Bartimeu é a história da humanidade, 
da vida que renasceu de um grito por liberdade. A 
vocação é chamado, sim em resposta à missão, de 
um povo por Deus amado que doa o seu coração.

06. GLÓRIA (Apostila 92º Encontro)
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, gló-

ria a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá nas alturas,/ Paz na terra aos seus 

amados./ Senhor Deus, rei dos céus,/ Deus Pai todo-
-poderoso:/ Nós vos louvamos, vos bendizemos/ 
Adoramos, vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa imensa 
glória./ Senhor nosso Jesus Cristo,/ És o Filho Uni-
gênito/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus/ Tu és Filho 
de Deus Pai.

3. 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, piedade de nós.

4. 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.



II LEITURA - Hb 5,1-6

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
HEBREUS
1Todo sumo-sacerdote é tirado do meio dos ho-
mens e instituído em favor dos homens nas coi-
sas 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, como Aarão. 5Deste modo, 
também Cristo não se atribuiu a si mesmo a hon-
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LITURGIA EUCARÍSTICA

09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 126(125)
(Melodia:“Cheia de graça” - 92º enc. ou “Piedade ó Senhor.” )
Ref.: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de 

alegria!
1. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pare-

cíamos 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 se-
mentes; cantando de alegria voltarão, carregando 
os seus feixes!

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
1. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte; fez 

brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS 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. 47Quan-
do ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, es-
tava passando, 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 pie-
dade 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!” 52Jesus disse: “Vai, 
a tua fé te curou”. No mesmo instante, ele 
recuperou a vista e seguia Jesus pelo cami-
nho. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

Coment.: O conhecimento da palavra de Deus e 
das promessas que alimentam a vida do povo de 
Israel leva o cego a reconhecer Jesus. Este fato 
deve também nos mover a buscar não só conhecer 
a palavra de Deus, mas a fazer dela um alimento 
para a fé, para podermos reconhecer a presença e 
a ação de Jesus hoje, entre os homens e na comu-
nidade dos fiéis. 

I LEITURA - Jr 31,7-9

08. LEITURA  DO LIVRO DO PROFETA JEREMIAS
7Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por Jacó, 
aclamai a primeira das nações; tocai, cantai e 
dizei: ‘Salva, Senhor, teu povo, o resto de Isra-
el’. 8Eis que eu os trarei do país do Norte e os 
reunirei desde as extremidades da terra; entre 
eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e 
parturientes: são uma grande multidão os que 
retornam. 9Eles chegarão 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 ra de ser sumo-sacerdote, mas foi aquele que 
lhe disse: “Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei”. 
6Como diz em outra passagem: “Tu és sacerdote 
para sempre, na ordem de Melquisedec”. PALA-
VRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,46-52

15. CANTO DAS OFERENDAS - 90ºencontro
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / E do 

trabalho que a mão humana empreendeu / Eles con-
têm toda força e energia / São os dons da natureza 
criada por Deus

Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação / Pelo vinho e 
pelo pão neste Santo Altar / Por nossa vida a servi-
ço dos irmãos / Ela é dom, é doação de quem vive 
para amar.

2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida (A 
alegria, o sofrimento ou os frutos seus) Neles estão 
todo o clamor e a esperança / De um mundo novo 
no projeto do bondoso Deus.

3. No pão e o vinho está a plena ação de graças / 
Traduzida em louvor e gratidão / Ao Senhor que 
nos acolhe e nos envolve / Em sua graça, em seu 
terno coração.
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17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V 
      (MR p. 495)
Presid.: É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar 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 oferece por nós 
todos, mandando que se faça a mesma coi-
sa que fez naquela ceia derradeira. Por isso, 
aqui estamos bem unidos, louvando e agra-
decendo com alegria, juntando nossa voz à 
voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra 
cantar (dizer): Santo, Santo, Santo,...

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes 
ficar muito perto de nós, vivendo conosco no 
Cristo, falando conosco por ele, mandai vos-
so 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 CO-
MEI: 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 SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA 
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR 
VÓS E POR TODOS, PARA REMISSÃO 
DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, 
toda vez que se bebe deste Vinho, se re-
corda a paixão de Jesus Cristo e se fica 
esperando sua volta.

Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, 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 co-
ragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espíri-
to 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 estradas do mundo rumo ao céu, cada 
dia renovando a esperança de chegar junto 
a vós, na vossa paz.
Todos: Caminhamos na estrada de Je-
sus!

Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Bento 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Celso 
Antônio que é Bispo desta Igreja muita luz 
pra guiar o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Je-
sus!

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 Cris-
to 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, aco-
lhei-os. Que vivam para sempre bem felizes 
no reino que pra todos preparastes.
Todos: A todos dai a luz que não se apaga!

Presid.: E a nós, que agora estamos reuni-
dos e somos povo santo e pecador, dai força 
para construirmos 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!
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Olhai, ó Deus, com bondade, as ofe-
rendas que colocamos diante de vós, e seja 
para vossa glória a celebração que realizamos. 
Por Cristo, nosso Senhor.



20. 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 mis-
tério que agora celebramos. Por Cristo, nosso 
Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd – Rm 8,12-17; Sl 67; Lc 13,10-17
3ª Vd – Rm 8,18-25; Sl 125;  Lc13,18-21
4ª Vm - Ef 2,19-22; Sl 18; Lc 6, 12-19
5ª Vd – Rm 8,31b-39; Sl 108; Lc 13,31-35
6ª Vd – Rm 9,1-5; Sl 147;  Lc 14, 1-6
Sb Vd - Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sl 93 ; Lc 14, 1.7-11
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

19. CANTO DE COMUNHÃO
- 92º encontro
REF.: Um rei fez um grande banquete,/ O povo já foi 

convidado. /: A mesa já está preparada, Já foi um 
cordeiro imolado. (Bis)

1. Eu me sinto feliz, perto de Deus, Em achar um 
abrigo no Senhor.

2. Eu, agora, estarei, sempre, com ele, Pois, me 
veio trazendo pela mão.

3. Vosso plano de amor me vai guiando, Para che-
gar, finalmente, em vossa glória.

4. Quem se afasta de vós, nada consegue, Quem se 
alegra sem vós, não é feliz.

5. Vou cantar a bondade do Senhor Pelas ruas e 
praças da cidade.

  21. CANTO FINAL
1. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor, 

nova semente/ Hoje, faço aliança; com 
você, com sua gente/ Na estrada dia-a-dia, 
eu sustento o seu andar/ O meu brilho 
está em seus olhos/ E a minha paz no seu 
olhar!

REF.: VAI, EU ENVIO VOCÊ! VAI TESTEMU-
NHAR!/ VAI, EU ENVIO VOCÊ! POR SUA 
BOCA IREI,  FALAR! (VAI)

2. Meu jardim ganhou mais vida/ Meu amor 
nova semente/ Hoje, faço aliança; com 
você, com sua gente/ Luz da terra, meu 
tesouro/ Povo meu, meu coração/ Eu serei 
o seu consolo, alegria e salvação

PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana - PR
Responsáveis:
Comentários e orações: Pe. Edson Zamiro da Silva
            Pe. Jefferson Nogueira da Matta
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yascris@ibest.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: José Luiz Mendes
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
(43) 3468-1184       pe.esilva@hotmail.com

  22. CANTO(opcional) - 92º encontro
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se esbarra 

em maneiras / Faz muito mais que pensa/ Supera 
qualquer diferença

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nunca se 
afasta / Na vida humana que entende que a fé 
só, não basta / O próximo é aquele que faz a 
caridade / Que ama e que serve onde encontra a 
necessidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita as rea-
lidades / Socorre, anima e dá vida/ A justiça tem 
nele guarida

3. O amor muita ação exige/ Decide com ternura e 
não se omite / Constrói, alimenta e educa/ Com 
carinho acolhe e escuta

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.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO

 

R. Ponta Grossa, 1806 B


