05. SENHOR TENDE PIEDADE

Santa Missa - Diocese de Apucarana
31º DOMINGO DO TEMPO COMUM
31 de outubro de 2021
Ano B - Verde
“Qual é o primeiro dos mandamentos?”
(Lc 12,29)

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO
Coment.: Entre tantas informações e vozes que
querem nos orientar para a vida, qual delas seguir? Como cristãos, entendemos que a voz a
ser ouvida é a de Jesus e seu mandamento está
fundado no amor a Deus e aos irmãos. Eles se
complementam mutuamente e somente através
deles podemos viver a essência do Evangelho.
02. CANTO INICIAL
1. A Tua Igreja vem feliz e unida, agradecer a Ti, ó
Deus da vida. Com grande júbilo, rezar, louvar e a
boa nova ao mundo anunciar.
Ref.: É Tua Igreja, Senhor que canta com alegria, esta que busca o amor, Vivenciar todo
dia. Que vai levar salvação, esta é a nossa
missão.
2. Nós que fazemos parte desta Igreja que missionária é por natureza, te damos graças por Teu
esplendor, seremos eco do Teu grande amor.
3. Todos os povos serão Teus discípulos e batizados com Teu Santo Espírito, temos certeza de tua
companhia nos dando força hoje e todo dia.
03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL
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)
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(93º Encontro)

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! 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)

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Todos: Amém.
06. GLÓRIA (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos
homens 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 Cristo, com
o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!
07. GLÓRIA (Versão para o CANTO: 84º 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!

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus de poder e misericórdia, que concedei a vossos filhos e filhas a graça de vos servir como
devem, fazei que corramos livremente ao encontro
das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
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LITURGIA DA PALAVRA
Coment.: Jesus aponta, no evangelho, o conteúdo
central de toda a história da salvação: o amor de
Deus manifesto de tantas formas ao seu povo deve
ser a base dos relacionamentos na comunidade.

I LEITURA - Dt 6,2-6
09. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO
Moisés falou ao povo dizendo: 2“Temerás o
Senhor teu Deus, observando durante toda
a vida todas as suas leis e os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos
e netos, a fim que que se prolonguem os
seus dias. 3Ouve, Israel, e cuida de os pôr
em prática, para seres feliz e te multiplicares
sempre mais, na terra onde corre leite e mel,
como te prometeu o Senhor, o Deus de teus
pais. 4Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é
o único Senhor. 5Amarás o Senhor teu Deus
com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com toda as tuas forças. 6E trarás gravadas
em teu coração todas estas palavras que
hoje te recordo. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
10. SALMO RESPONSORIAL
Sl17
(mel. Das obras do Senhor)
Ref.: Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força!
1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força,
minha rocha, meu refúgio e salvador! Ó meu
Deus, sois o rochedo que me abriga, minha
força e poderosa salvação.
2. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga
sois meu escudo e proteção: em vós espero!
Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! e dos
meus perseguidores serei Salvo!
3. Viva o Senhor! Bendito Seja o meu Rochedo! E louvado seja Deus, meu salvador. Concedeis ao vosso rei grandes vitórias e mostrais
misericórdia ao vosso ungido.

II LEITURA - 7,23-28

11. LEITURA DA CARTA AOS HEBREUS. Irmãos:
23
Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se
em grande número, por que a morte os impedia
de permanecer. 24Cristo, porém, uma vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio
que não muda. 25Por isso ele é capaz de salvar
para sempre aqueles que, por seu intermédio,
se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo
para interceder por eles. 26Tal é precisamente o
sumo-sacerdote que nos convinha: santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e
elevado acima dos céus. 27Ele não precisa, como
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os sumo-sacerdotes oferecer sacrifícios em
cada dia, primeiro por seus prórpios pecados e
depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por
todas, oferecendo-se a si mesmo. 28A lei, com
efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à
fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que
veio depois da lei, constituiu alguém que é Filho,
perfeito para sempre. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 12, 28b-34
12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (96º enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia, Aleluia (bis)
01. Quem me ama realmente guardará minha
palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos.

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS - Naquele
tempo, 28bUm mestre da lei, aproximou-se de
Jesus e perguntou: “qual é o primeiro de todos os mandamentos?” 29Jesus respondeu: “o
primeiro é este: ouve, ó Israel! O Senhor nosso
Deus é o único Senhor. 30Amarás o Senhor teu
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma,
de todo o teu entendimento e com toda a tua
força! 31O segundo mandamento é: Amarás o
teu próximo como a ti mesmo! Não existe outro
mandamento maior do que estes”. 32O mestre
da lei disse a Jesus: “Muito bem mestre! Na
verdade, é como disseste: Ele é o único Deus
e não existe outro além Dele. 33Amá-lo de todo
coração, de toda a mente, e com toda a força, e
amar o próximo como a si mesmo é melhor do
que todos os holocaustos e sacrifícios”. 34Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e disse: “Tu não estas longe do reino de
Deus”. E ninguém mais tinha coragem de fazer
perguntas a Jesus. PALAVRA DA SALVAÇÃO.
14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ
15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia)
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 humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, 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, missionário do Pai. Maria, mãe missionária, e São José,
protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
16. CANTO DAS OFERENDAS
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra e
do trabalho que a mão humana empreendeu.
Eles contêm 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 serviço 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.
17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que este sacrifício se torne uma
oferenda perfeita aos vossos olhos e fonte de
misericórdia para nós. Por Cristo Nosso Senhor.
18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR. 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 coisa que fez naquela ceia derradeira.
Por isso, aqui estamos bem unidos, louvando e
agradecendo com alegria, juntando nossa voz
à voz dos anjos e à voz dos santos todos, pra
cantar (dizer):

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. Tudo isto é mistério da fé!
Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a
paixão de Jesus Cristo e se fica esperando
sua volta.
Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, 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 coragem.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo
e Sangue dele oferecidos, o Espírito 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 Jesus!
Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos
José que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar
o seu rebanho.
Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
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 Cristo e seus irmãos.

Santo, Santo, Santo,...

Todos: Esperamos entrar na vida eterna!

Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo,
falando conosco por ele, mandai vosso Espírito
Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem
no Corpo X e no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.

Presid.: A todos que chamastes pra outra vida
na vossa amizade, aos marcados com o sinal da
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam
para sempre bem felizes no reino que pra todos
preparastes.

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 COMEI: 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:
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Todos: A todos dai a luz que não se apaga!
Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos
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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RITO DA COMUNHÃO
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.
T.: 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. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
20. CANTO COMUNHÃO I

(95º 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 serve
onde encontra a necessidade. (Bis)
2. O amor não reconhece idade e respeita as
realidades. 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.
21. CANTO DE COMUNHÃO II
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.
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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.
22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça,
a fim de que, preparados por vosso sacramento,
possamos receber o que prometem. Por Cristo,
nosso Senhor.
RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

23. CANTO FINAL
1. Embora sejamos tantos, dos mais variados
cantos, o chamado do Senhor, pra viver no seu
amor vê em todos a beleza, todos tem a sua
riqueza.
Ref.: Mãe da unidade, nos dê forças para
conviver com a diversidade. Mãe da humildade, nosso sim vamos viver com a alegria
e caridade.
2. Os dons vêm do Santo Espírito, em palavras,
sons e ritos. Unida a Jesus, segue a Igreja a
sua luz, terna esposa canta glórias; enfeitada
com suas joias.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – Rm 11,29-36; Sl 68; Lc 14,12-14.
3ª Rx – FINADOS.
4ª Vd - Rm 13,8-10; Sl 111; Lc 14,25-33.
5ª Br – Rm 14,7-12; Sl 26; Lc 15,1-10.
6ª Vd – Rm 15,14-21; Sl 97; Lc 16,1-8.
Sb Vd – Rm 16s; Sl 144; Lc 16,9-15.
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