
30º DOMINGO DO TEMPO COMUM

28 de outubro de 2018
Ano B - Verde

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

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos, neste domingo, o Mistério 
da Salvação divina, marcados pela luz de Cristo 
e pela esperança de caminhar na direção de uma 
cidade nova. A liturgia torna-se profética nessa 
celebração porque abre nossos olhos e nos coloca 
na estrada de Jesus. Ao encerrar o mês dedicado 
às missões, queremos renovar nosso compromisso 
com a evangelização dos povos e implorar a graça 
de um coração capaz de sentir compaixão.

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....

LITURGIA DA PALAVRA
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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 tam-
bém nos mover a buscar não só conhecer a palavra 
de Deus, mas a fazer dela um alimento para a fé.

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 Israel’. 8Eis que 
eu os trarei do país do Norte e os reunirei desde as 
extremidades da terra; entre eles há cegos e alei-
jados, 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 
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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.: 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)

02. CANTO INICIAL
1. Sentado à beira da estrada, perdido e na so-
lidão, mendigo, cego e sem nada, clamando por 
compaixão. 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.
3. Eu quero ver novamente e ouvir do teu gran-
de 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 (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, ben-
dizemos, 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 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!

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)



II LEITURA - Hb 5,1-6

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO AOS 
HEBREUS
1Todo sumo-sacerdote é tirado do meio dos homens 
e instituído em favor dos homens nas coisas que se 
referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pe-
los 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 honra 
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”. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 10,46-52
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09. SALMO RESPONSORIAL – Sl 125(126)
 (Melodia: “Cheia de graça ou Piedade e amor...”)
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!

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 
(Apostila 85º Encontro)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! 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.

o Nazareno, estava 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 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!” 52Jesus disse: “Vai, a tua fé te curou”. 
No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia 
Jesus pelo caminho. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para 
Israel, e Efraim é o meu primogênito”. PALAVRA DO 
SENHOR.

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. 47Quando ouviu dizer que Jesus, 

Presid.: Caríssimos, Jesus, que deu vista a um 
cego, também dá nova luz às nossas vidas. ILumi-
nados pela sua Palavra salvadora, supliquemos ao 
Pai:  
  
R. Lembrai-Vos, Senhor, do vosso povo. 

1. Pelos fiéis de todas as paróquias da nossa Dio-
cese, para que não impeçam ninguém de chegar a 
Jesus, mas sejam, eles próprios, mediadores deste 
encontro, rezemos ao Senhor...     

2. Pelos que exercem o ministério sacerdotal, para 
que não desanimem e sejam sempre compreensi-
vos como Cristo, rezemos ao Senhor...  
   
3. Pelos que se entregam ao serviço dos mais po-
bres, para que o Senhor lhes dê o seu Espírito e 
a perseverança nas dificuldades, rezemos ao Se-
nhor...    

4. Pelos missionários. Para que não nos faltem os 
evangelizadores que proclamem a Palavra de Deus 
em todos os cantos da terra, rezemos ao Senhor.

(Outras intenções)

Presid.: Senhor, Deus do universo, olhai dos Céus 
e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou 
e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos 
faz produzir frutos de vida eterna. Por Cristo nosso 
Senhor. Amém.

ORAÇÃO DO MÊS MISSIONÁRIO 2018

Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós Vos louva-
mos e bendizemos pela Vossa comunhão, prin-
cípio 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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17. PREFÁCIO DO TEMPO COMUM (à escolha 428 - 436)
Santo, Santo, Santo...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, 
derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de 
que se tornem para nós o Corpo e o Sangue 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 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 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. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos 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 os bispos 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 ressurreição 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 San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!
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RITO DA COMUNHÃO

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

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 ca-
chos de uva se tornaram vinho.
3. Muitas são as vidas feitas vocação  Hoje ofe-
recidas em consagração. Muitas são as vidas 
feitas vocação.

19. Todos: Pai Nosso...(Seguir Missal Romano. p. 500)

20. CANTO COMUNHÃO I (95º encontro)
Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão suave 
é Senhor Deus, quão suave é o Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor para sempre / Na minha boca 
seu louvor não vai cessar / Vinde comigo, 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 ou-
vir-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.

21.  CANTO DE COMUNHÃO II
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, ensi-
na 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.



22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, que os vossos sacramentos pro-
duzam 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 Vd – Ef 4,32-5,8; Sl 1;  Lc 13,10-17
3ª Vd – Ef 5,21-33; Sl 127 (128); Lc 13,18-21
4ª Vd - Ef 6, 1-9; Sl 144 (145); Lc 13,22-30
5ª Vd – Ef 6,10-20; Sl 143 (144); Lc 13,31-35
6ª Rx – Jó 19,1.23-27; Sl 27 (26); Jo 6,37-40
Sb Vd – Fl 1,18b-26; Sl 41 (42); Lc 14,1.7-11
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

  21. 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.
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! 
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TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

POR QUE VALE A PENA SER PADRE?

(Testemunho do Pe. Fernando Rodrigues Caldeira, 
pároco das paróquias Santo Antônio de Pirapó e 
São Pedro - Distrito de Caixa de São Pedro.)

 Ser padre é a melhor coisa que aconte-
ceu em minha vida!
 É viver agora entre dois mundos: Céu e 
Terra, experimentando o fantástico mistério da 
presença de Cristo em si mesmo. Ninguém me 
olha apenas como sendo eu mesmo, mas enxer-
gam Cristo em mim. 
 Como é maravilhoso com minha simples 
presença aliviar e conceder consolação aos en-
fermos, salvação aos agonizantes, perdão aos 
pecadores trazendo novamente à vida os que 
estão mortos pelo pecado, dar bênçãos aos que 
me pedem, e o Pão do Céu que é Jesus para os 
que se aproximam para recebê-Lo.
 O sacerdócio nos exige tudo, mas nos 
permite experimentar o coração de Jesus por 
dentro, nos concede a possibilidade de amarmos 

com o mesmo amor de Deus; amar com o cora-
ção de Deus.
 Nos exige tudo; nos dá tudo... nos re-
aliza de forma sobrenatural, nos faz viver o so-
brenatural nos configura a Jesus! Nestes quase 
quatro de padre tenho vivido coisas estupen-
das, infinitamente maiores dos que as que ex-
perimentei nos outros 37 anos da minha vida 
antes de ser padre. 
 Minha vida agora tem sentido! No fim 
de cada dia, cansado das correrias e trabalhos, 
sei que fui presença de Jesus para os que me 
encontraram. Minhas mãos estiveram repletas 
de bênçãos que distribuí generosamente. Sin-
to-me totalmente realizado e feliz, pois passei 
o dia fazendo o bem e, disso ainda resultará 
a salvação de tanta gente e a minha também. 
Como é bom ser 
padre! Investir a 
própria vida na 
maior aventura 
que alguém pode 
ter: Ser Jesus! 
 Você já 
pensou nisso? 
Já pensou em 
ser padre? Seu 
coração é gran-
de o suficiente 
para viver tam-
bém essa aven-
tura?    Pe. Fernando Caldeira
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• 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. 
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