Ano B / Tempo Comum / Verde

Nº 2124 - 04/10/2015

27º DOMINGO DO TEMPO COMUM

T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

“Não é bom que o homem esteja só.”

3. ATO PENITENCIAL
S. 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 (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.
S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

RITOS INICIAIS
A. Caros irmãos e irmãs, o Senhor nos
reúne, na fé, em sua casa. Neste Dia do
Senhor, somos convidados a olhar a família,
em especial a partir do matrimônio, como
projeto e sonho de Deus - projeto de
comunhão, fidelidade, amor - que fazem
o homem e a mulher vencerem o egoísmo,
a autossuficiência e o fechamento em si
mesmos. Iniciemos, cantando:
1. CANTO DE ABERTURA
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.
2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do
Senhor Jesus Cristo.

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
:Glória, glória, glória, aleluia!: (2x) / Glória, glória, glória
a Deus nos altos céus, / paz na terra a todos nós.
1. Deus e Pai nós vos louvamos, glória a Deus! / Adoramos,
bendizemos, glória a Deus! / Damos glória ao vosso
nome, glória a Deus! / Vossos dons agradecemos.
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, glória a Deus! / Unigênito
do Pai, glória a Deus! / Vós, de Deus, cordeiro santo,
glória a Deus! / Nossas culpas, perdoai.
3. Vós, que estais junto do Pai, glória a Deus! / Como nosso
intercessor, glória a Deus! / Atendei nossos pedidos,
glória a Deus! / Atendei nosso clamor.
4. Vós somente sois o Santo, glória a Deus! / O altíssimo
Senhor, glória a Deus! / Com o Espírito Divino, glória
a Deus! / De Deus Pai o resplendor.
5. ORAÇÃO
S. Oremos: (pausa) Ó Deus eterno e todo-poderoso, que
nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do
que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa
misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência
e dando-nos mais do que ousamos pedir. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Ouçamos a Palavra de Deus, fonte
de vida e missão, que quer animar
nossa caminhada na defesa dos fracos,
dos sem vez e sem voz, construindo o
projeto do Amor que se faz doação!
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6. PRIMEIRA LEITURA (Gn 2,18-24)
Leitura do Livro do Gênesis.
O Senhor Deus disse: “Não é bom que o homem esteja só.
Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele”. Então o Senhor
Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as
aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria;
todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu
nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu
e a todos os animais selvagens; mas Adão não encontrou
uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair
um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu,
tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne.
Depois, da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou
a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: “Desta
vez, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne!
Ela será chamada ‘mulher’ porque foi tirada do homem”.
Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à
sua mulher, e eles serão uma só carne.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL / Sl 127 (128).
O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida.
• Feliz és tu se temes o Senhor / e trilhas seus caminhos!
/ Do trabalho de tuas mãos hás de viver, / serás feliz,
tudo irá bem!
• A tua esposa é uma videira bem fecunda / no coração
da tua casa; / os teus filhos são rebentos de oliveira ao
redor de tua mesa.
• Será assim abençoado todo homem / que teme o
Senhor. / O Senhor te abençoe de Sião, / cada dia de
tua vida.
• Para que vejas prosperar Jerusalém, / e os filhos dos
teus filhos. / Ó Senhor, que venha a paz a Israel, / que
venha a paz ao vosso povo!
8. SEGUNDA LEITURA (Hb 2,9-11)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os
anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter
sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de
todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele,
por quem e para quem todas as coisas existem, e que
desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador
da salvação deles à consumação, por meio de sofrimentos.
Pois tanto Jesus, o Santificador, quanto os santificados são
descendentes do mesmo ancestral; por esta razão, ele não
se envergonha de os chamar irmãos.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Se amarmos uns aos outros, / Deus em nós há de estar;
/ e o seu amor em nós / se aperfeiçoará.

e

10. EVANGELHO (Mc 10,2-16)
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.
Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de
Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido

,
o

ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou:
“O que Moisés vos ordenou?” Os fariseus responderam:
“Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio
e despedi-la”. Jesus então disse: “Foi por causa da
dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este
mandamento. No entanto, desde o começo da criação,
Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará
seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. Assim,
já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus
uniu, o homem não separe!” Em casa, os discípulos
fizeram, novamente, perguntas sobre o mesmo assunto.
Jesus respondeu: “Quem se divorciar de sua mulher e
casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E
se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro,
cometerá adultério”. Depois disso, traziam crianças para
que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam.
Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: “Deixai vir a mim
as crianças. Não as proibais, porque o Reino de Deus
é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem
não receber o Reino de Deus como uma criança, não
entrará nele”. Ele abraçava as crianças e as abençoava,
impondo-lhes as mãos.
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. Apresentemos ao Senhor, com humildade e confiança,
as nossas preces, na certeza de que, apesar da dureza
dos nossos corações, Ele nos escuta:
L. Senhor, ajudai a vossa Igreja a ser casa de acolhida,
comunhão e amor, onde todos possam sentir a vossa paz
e misericórdia, nós vos pedimos:
T. Escutai, Senhor, as nossas preces!
L. Senhor, encorajai nossas famílias na vivência de sua
vocação, especialmente neste tempo de preparação
para o Sínodo dos Bispos sobre a família, para que seja
incubadora da vida e dos valores do Evangelho, nós vos
pedimos:
T. Escutai, Senhor, as nossas preces!
L. Senhor, animai todas as famílias que passam pela
situação do divórcio, especialmente “enfaixando” as
feridas dos corações dos esposos e amparando com vossa
graça os filhos, nós vos pedimos:
T. Escutai, Senhor, as nossas preces!
(Preces da comunidade)
S. Concluamos nossas preces, rezando juntos pela vida
em sua plenitude, lembrando o Dia do Nascituro:
T. Nós vos louvamos, Senhor, Deus da Vida. Bendito sejais,
porque nos criastes por amor. Vossas mãos nos modelaram
desde o ventre materno. Nós vos agradecemos pelos
nossos pais, famílias e todas as pessoas que cuidam da
vida humana desde o seu início até o fim. Em vós, somos,
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vivemos e existimos. Abençoai todos e todas que zelam
pela vida humana e a promovem. Abençoai as gestantes
e todos os profissionais da saúde. Dai às pessoas a
às famílias o pão de cada dia, a luz da fé e o amor
fraterno. Nossa Senhora Aparecida, intercedei por nossos
nascituros, nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos
e nossos idosos, para que tenham vida plena em Jesus,
que ofereceu sua vida em favor de todos. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. Juntamente com o pão e o
vinho, apresentemos ao Senhor os
desafios de viver como família, o
desejo da promoção da vida e nosso
compromisso com a vontade do
Senhor. Cantemos:
13. APRESENTAÇÃO DOS DONS
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, nós vos pedimos, o sacrifício que
instituístes e, pelos mistérios que celebramos em vossa
honra, completai a santificação dos que salvastes. P.C.N.S.
T. Amém.
15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
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. 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):
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. 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 e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito Santo!

S. 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.
S. 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
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. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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.
S. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. 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.
T. O Espírito nos una num só corpo!
S. 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.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Dai ao Santo Padre, o papa Francisco, ser bem firme
na Fé, na Caridade, e a Pedro, que é bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
S. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de
Deus e da Igreja, São José, esposo de Maria, os apóstolos
e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e
seus irmãos.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
S. A todos que chamastes pra outra vida na vossa amizade,
e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços,
acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino
que pra todos preparastes.
T. A todos dai a luz que não se apaga!
S. E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai forças para construirmos juntos o
vosso reino, que também é nosso.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.
16. RITO DA COMUNHÃO
S. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela
sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
T. Pai nosso, que estais nos céus...
S. 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!
S. Senhor Jesus Cristo, dissestes ...
T. Amém.
S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
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T. O amor de Cristo nos uniu.
S. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. / Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
S. Felizes os convidados para a ceia do Senhor! Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo(a).

17. CANTO DE COMUNHÃO
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.
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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.
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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.
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RITOS FINAIS
A. Ao chegar ao término desse momento de
encontro com o Senhor e com os irmãos e
irmãs, é hora de assumir nosso compromisso
de construir, a partir de nós, os valores do
Evangelho. Levemos uma mensagem de
esperança, acolhida e amor a todos os que
encontrarmos. A missão nos espera!

A. “Bom é o Senhor para quem confia nele, para aquele
que o procura”. Aproximemo-nos da mesa da refeição,
onde o Senhor vem a nós plenamente.
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18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Possamos, ó Deus onipotente, saciarnos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado,
para que sejamos transformados naquele que agora
recebemos. P.C.N.S.
T. Amém.

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.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA (TC, I)
(Sugestão de bênção das gestantes antes da bênção final)

P. Ó Deus, ternura de paz, nós vos contemplamos na
gravidez de Maria e na gravidez destas nossas irmãs. Elas
nos ajudam a esperar, com toda a criação que geme e
sofre em dores de parto, a libertação e a adoção de filhos
e filhas de Deus. Dai saúde a estas crianças que estão
para nascer e tranquilidade às suas mães.
T. Amém.
(Estendendo a mão sobre as mães)
P. Ó Deus, defensor da vida, confirmai estas mulheres na
fé e na missão de acalentar a vida que está para nascer.
T. Amém.
P. Ó Deus de amor, acompanhai sempre com o vosso
amor maternal todas as mães.
T. Amém.
20. CANTO
1. Eu te exaltarei meu Deus e Rei, / por todas as gerações.
/ És o meu Senhor, / Pai que me quer no amor!
Entoai ação de graças / e cantai um canto novo. / Aclamai
ao Senhor Deus, / aclamai-o com amor e fé.
2. Eu vou reunir Jerusalém / pra te louvar, ó Senhor! / Te
glorificar / ao dar-me a tua paz!
3. Ao me revelar a tua lei, / as tuas mãos eu senti. / Sim,
te louvarei / enquanto eu existir.

DIA DO NASCITURO
No dia 8 de outubro comemoramos
o dia do nascituro.
Quem é o nascituro? Dentre as
muitas respostas possíveis, gostaria
de ressaltar a de que nascituro é
aquele que todos nós fomos um
dia, no seio de nossa mãe. Ali fomos

concebidos, ou seja, teve início
nossa existência, quando a carga
genética de um conjunto de 23
cromossomos, transportada por um
dentre milhões de espermatozóides
do nosso pai, se fundiu com outro
conjunto de 23 cromossomos

LEITURAS DA SEMANA
2 feira: Jn 1,1–2,1.11; Cânt.: Jn 2,2.3.4.5.8; Lc 10,25-37.
a

3a feira: Jn 3,1-10; Sl 129(130); Lc 10,38-42.
4a feira: At 1,12-14; Cânt.: Lc 1,46-55; Lc 1,26-38.
5a feira: Ml 3,13-20a; Sl 1; Lc 11,5-13.
6a feira: Jl 1,13-15.2,1-2; Sl 9A; Lc11,15-26.
Sábado: Jl 4,12-21; Sl 96(97); Lc 11,27-28.
28º DTC: Sb 7,7-11; Sl 89(90); Hb 4,12-13; Mc 10,17-30.

contido em um óvulo de nossa
mãe, formando assim o par de
23 cromossomos, constituidor
de um DNA único e irrepetível,
caracterizador de cada um de nós,
contido em todas as nossas células.
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