Ano B / Tempo Comum / Verde
Mês missionário

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Nº 2312- 14/10/2018
2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor
do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam
convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de
Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

S. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas,
para celebrarmos dignamente os santos mistérios
(pausa). Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e
irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e
palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha
tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos
e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.

RITOS INICIAIS
A. Irmãos e irmãs, sejam bemvindos ao encontro com o
Senhor e com a comunidade.
A liturgia de hoje é um convite
para a construção do Reino de
Deus. Não basta observar as leis
e preceitos; é preciso ir muito
além. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA [Hin. ABC L, p.166]

1. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim; /
caídos e humilhados têm sempre o teu favor. / Se
eu não tinha nada, bastou-me dizer: sim. / És o
meu socorro, meu Deus, meu Salvador.
Teu amor sempre faz maravilhas: / a quem se faz
menor, estendes tua mão. / És a luz dos teus filhos
e filhas, / vigor de quem não fecha o coração.
2. Te louvo, meu Senhor; o teu nome é sem igual.
/ Fizeste grandes coisas em mim, que nada sou.
/ O teu nome é santo, supera todo mal / e, onde
houver bondade, tua mão já transbordou.
3. Te louvo, meu Senhor, pois assim é teu poder. /
Dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. /
Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer / quem
se reconhece pequeno filho seu.
4. Te louvo, meu Senhor, que promessa é pra
cumprir. / Famintos conheceram a graça dos teus
bens. / Ricos lá se foram sem nada conseguir. /
Com misericórdia teu povo tu manténs.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. HINO DE LOUVOR

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.

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sempre nos preceda
e acompanhe a vossa graça, para que estejamos
sempre atentos ao bem que devemos fazer. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Deus é a fonte da sabedoria.
O homem sábio é aquele que
deseja seguir o caminho do
Senhor acima de tudo e de
todas as coisas. Construir o
Reino não é difícil, mas exige
que renunciemos aos cetros e
tronos. Ouçamos a Palavra que
é viva e eficaz.

6. PRIMEIRA LEITURA (Sb 7,7-11)

Leitura do Livro da Sabedoria.
Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a
mim o espírito da sabedoria. Preferi a Sabedoria aos
cetros e tronos e, em comparação com ela, julguei
sem valor a riqueza; a ela não igualei nenhuma
pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do
mundo é um punhado de areia e, diante dela, a
prata será como a lama. Amei-a mais que a saúde
e a beleza e quis possuí-la mais que a luz, pois o
esplendor que dela irradia não se apaga. Todos
os bens me vieram com ela, pois uma riqueza
incalculável está em suas mãos.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 89[90])

Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor, / e
exultaremos de alegria.
• Ensinai-nos a contar os nossos dias / e dai ao
nosso coração sabedoria! / Senhor, voltai-vos! Até
quando tardareis? / Tende piedade e compaixão
de vossos servos!
• Saciai-nos de manhã com vosso amor, / e
exultaremos de alegria todo o dia! / Alegrainos pelos dias que sofremos, / pelos anos que
passamos na desgraça!
• Manifestai a vossa obra a vossos servos, / e a seus
filhos revelai a vossa glória! / Que a bondade
do Senhor e nosso Deus / repouse sobre nós e
nos conduza! / Tornai fecundo, ó Senhor, nosso
trabalho.

8. SEGUNDA LEITURA (Hb 2,9-11)

Leitura da Carta aos Hebreus.
A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do
que qualquer espada de dois gumes. Penetra até
dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela
julga os pensamentos e as intenções do coração.
E não há criatura que possa ocultar-se diante dela.
Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela
que devemos prestar contas.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mt 5,3)

Aleluia, aleluia, aleluia!
Felizes os pobres em espírito, / porque deles é o
Reino dos Céus.

10. EVANGELHO (Mc 10,17-30)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar,
veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele,
e perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer para
ganhar a vida eterna?” Jesus disse: “Por que me
chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém.
Tu conheces os mandamentos: não matarás; não
cometerás adultério; não roubarás; não levantarás
falso testemunho; não prejudicarás ninguém; honra
teu pai e tua mãe!” Ele respondeu: “Mestre, tudo
isso tenho observado desde a minha juventude”.
Jesus olhou para ele com amor e disse: “Só uma
coisa te falta: vai, vende tudo o que tens e dá aos
pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem
e segue-me!” Mas quando ele ouviu isso, ficou
abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era
muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos
discípulos: “Como é difícil para os ricos entrar no
Reino de Deus!” Os discípulos se admiravam com
estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus filhos,
como é difícil entrar no Reino de Deus! É mais fácil
um camelo passar pelo buraco de uma agulha do
que um rico entrar no Reino de Deus!” Eles ficaram
muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam
uns aos outros: “Então, quem pode ser salvo?”
Jesus olhou para eles e disse: “Para os homens isso
é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo
é possível”. Pedro então começou a dizer-lhe: “Eis
que nós deixamos tudo e te seguimos”. Respondeu
Jesus: “Em verdade vos digo, quem tiver deixado
casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por
causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes
mais agora durante esta vida – casa, irmãos, mães,
filhos e campos, com perseguições – e, no mundo
futuro, a vida eterna.”
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu
e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito
Santo; nasceu da Virgem Maria; padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado.
Desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao
terceiro dia, subiu aos céus; está sentado à direita
de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na
santa Igreja católica; na comunhão dos santos; na
remissão dos pecados; na ressurreição da carne;
na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

S. Roguemos a Deus Pai todo-poderoso, que não
se cansa de nos acolher em seu amor, em sua
misericórdia, e de nos enviar em missão. A Ele
clamemos:

L. Senhor, dai-nos sempre a sabedoria que vem de
vós, a fim de vivermos e comunicarmos as riquezas
incalculáveis de vossa graça. Nós vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso
Reino!
L. Senhor, dai-nos amar e viver pelo vosso Reino
de justiça e de paz, deixando de lado tudo o que
nos impede de sermos cristãos autênticos. Nós vos
pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso
Reino!
L. Senhor, concedei-nos viver nossa missão,
anunciando a Palavra da vida e vivendo seus
valores em todos os lugares onde estivermos. Nós
vos pedimos:
T. Conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso
Reino!
(Preces da comunidade)
S. Aceitai, Senhor Deus, as preces que nascem de
nossa fé e de nosso desejo de estar cada vez mais
perto de vós e de vosso Filho, que convosco vive e
reina para sempre.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Ofertemos ao Senhor o pão
e o vinho, frutos da terra, que
se tornarão o Corpo e o Sangue
de Jesus. A Eucaristia nos ajude
a não vivermos uma religião
de preceitos, mas de doação e
partilha da vida. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS [H. ABC L., p.167]

1. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e
assim repartir, / pode contar com a mão de Deus,
que sustenta os seus e sabe cumprir.
Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o sol
nos deu. / Nos esperava quando amanheceu! / Só
nos pediu amor! Santo é o Senhor! / Vem e oferece
mesmo o Filho seu, / pra nos dizer que nunca se
esqueceu / de nos doar seu amor!
2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe
negando o pão, e assim persistir, / vai se entender
com a mão de Deus, que sustenta os seus e sabe
cumprir.
3. Quem se fizer contra essa opressão, que destrói
o irmão, e assim resistir, / vai revelar qual a mão
de Deus, que sustenta os seus e sabe cumprir.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
S. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos
leve à glória do céu. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por
Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela
qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor,
verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e
nascido da Virgem Maria.  Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor,
estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim
de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por
ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos
proclamam vossa glória. Concedei-nos também
a nós associar-nos a seus louvores, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo!
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana
nas alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
S. 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.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. 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.
S. 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.
S. Eis o mistério da fé!
T. Todas as vezes que comemos deste pão e
bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa
morte, enquanto esperamos a vossa vinda!
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz
presente pelo mundo inteiro; que ela cresça na
caridade, com o papa Francisco, com o nosso bispo
Pedro e todos os ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

S. 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.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. 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.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. 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.
T. Amém.

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé, / pelos
humildes, que praticam o perdão, / eu rendo
graças ao meu Pai, que vem nutrir / e, assim, me
pede para abrir meu coração.
5. Pelos pequenos que só sabem confiar, / pelos que
sabem dizer sim e dizer não, / eu rendo graças
ao meu Pai, que tudo sustém / e, assim, me pede
para abrir meu coração.
6. Por todo aquele que ainda sabe agradecer / e por
quem ama sem pensar em condição, / eu rendo
graças ao meu Pai, o Deus do amor, / que, assim,
me pede para abrir meu coração.
7. Por minha vida, por meu povo, pelos meus, / eu
rendo graças, porque o Pai estende as mãos, /
tudo sustenta e nos renova e dá vigor / e, assim,
me pede para abrir meu coração.

16. RITO DA COMUNHÃO

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

A. “Os ricos empobrecem, passam fome, mas, aos
que buscam o Senhor, não lhes falta nada”.

17. CANTO DE COMUNHÃO [H. ABC L., p.168]

1. Por esta paz que a juventude tanto quer, / pela
alegria que as crianças têm à mão, / eu rendo
graças ao meu Pai, que se compraz / e assim me
pede para abrir meu coração.
Tomai, comei; tomai, bebei meu corpo e sangue,
que vos dou. / O pão da vida sou eu mesmo em
refeição! / Pai de bondade, Deus do amor e do
universo, sustentai / os que se doam por um mundo
irmão.
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, / pelo
suor dos que mais lutam pelo pão, / eu rendo
graças ao meu Pai, o Deus fiel, / que assim me
pede para abrir meu coração.
3. Pelos que sabem enxergar um pouco além / e
assim repartem a esperança, com razão, / eu
rendo graças ao meu Pai, que tudo vê / e, assim,
me pede para abrir meu coração.

Período
de 15 de outubro a
30 de novembro de 2018
Horário
das 14h30 às 21h00,
de segunda a sexta-feira

LEITURAS DA SEMANA
2 feira: Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Sl 112(113); Lc11,29-32.
3a feira: Gl 5,1-6; Sl 118(119); Lc11,37-41.
4a feira: Gl 5,18-25; Sl 1; Lc 11,42-46.
5a feira: 2Tm 4,10-17b; Sl 144(145); Lc 10,1-9.
6a feira: Ef 1,11-14; Sl 32(33); Lc 12,1-7.
Sábado: Ef 1,15-23; Sl 8; Lc 12,8-12.
29º DTC: Is 53,10-11; Sl 32(33); Hb 4,14-16; Mc 10,35-45.
a

S. Oremos: (pausa) Ó Deus todo-poderoso, nós vos
pedimos humildemente que, alimentando-nos com
o Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar
da vossa vida. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
19. AVISOS
20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
20. ENVIO

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, / ao teu chamado
de amor responder. / Na alegria te quero servir /
e anunciar o teu Reino de Amor!
E pelo mundo eu vou, cantando teu amor, / pois
disponível estou / para servir-te, Senhor! (bis)
2. Dia a dia, tua graça me dás, / nela se apoia o meu
caminhar. / Se estás a meu lado, Senhor, / o que,
então, poderia eu temer?

A seleção acontecerá nos
dias 4, 6 e 13 de dezembro.
Praça do Carmo, 48
2º andar do prédio
do Tribunal Eclesiástico.
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