
Nº 2.133 (Ano B/Verde)  33º Domingo do Tempo Comum   15 de novembro  de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"MINHAS PALAVRAS NÃO PASSARÃO"

- Entoar um refrão contemplativo, para criar cli-
ma orante e acolher com carinho todos os parti-
cipantes.

01. MOTIVAÇÃO
C. Caminhamos para o final do ano litúrgico.
A liturgia da Igreja nos leva a proclamar a
vitória final do bem, que ultrapassa a histó-
ria humana. A mensagem de hoje, portanto,
é de esperança.

Refrão: Virá o dia em que todos, ao le-
vantar a vista, veremos nesta terra rei-
nar a liberdade (2x).
C. Dia 20 comemora-se o  Dia Nacional
da Consciência Negra. É uma homenagem
a Zumbi dos Palmares, herói do povo ne-
gro, vítima da escravidão. Rezemos pelos
afrodescendentes que continuam lutando
por igualdade de condições de vida na so-
ciedade brasileira e mundial. Unidos pela
fé, iniciemos cantando...

02. CANTO
Com a presença de Cristo entre... nº 59

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Bem vindos, irmãos e irmãs!  Com ale-
gria nos reunimos neste penúltimo Domin-
go do Ano Litúrgico. A Deus subam a nos-
sa ação de graças, a alegria do nosso en-
contro e as súplicas desta nossa família
unida pela fé (Cantando): Em nome do
Pai que nos criou,/e do Filho que nos
salvou/ e do Espírito Santo que nos
une por amor. Amém! Amém! Amém!
Amém! Amém! Amém! Amém! Para
todo sempre. Amém! (2x).
D. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo,



o amor do Pai e a força do Espírito Santo,
estejam sempre convosco!
Todos: Bendito seja Deus, que nos...

04. DEUS NOS PERDOA
D. "Não sabemos o dia, nem a hora" nos
lembra a liturgia deste Domingo. Nosso
comportamento tanto pode construir como
destruir o mundo à nossa volta. Revisemos
nossa vida em silêncio. Peçamos perdão a
Deus. (Deixar alguns instantes de silêncio).
Canto: Eu confesso a Deus... nº 184
D. Deus todo poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
D. Louvemos a Deus, pelos inúmeros be-
nefícios que recebemos de sua bondade.
Glória a Deus que é Pai... nº 241

06. ORAÇÃO
D. Senhor, Deus da paz! Dai-nos a gra-
ça de Vos servir com um coração intei-
ramente disponível. Que experimente-
mos a felicidade de trabalhar para Vós,
criador de tudo e Senhor do universo.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém!

07. DEUS NOS FALA
C. Ouçamos e acolhamos a Palavra de
Deus nas leituras.

PRIMEIRA LEITURA: Dn 12,1-3

L.1 Leitura da Profecia de Daniel.

SALMO RESPONSORIAL:  15 (16)
Refrão: Guardai-me, ó Deus, porque em
vós me refugio!

SEGUNDA LEITURA: Hb 10, 11-14.18

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 13, 24-32

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia
Solo: É preciso vigiar e ficar de prontidão;
em que dia o Senhor há de vir, não sabeis
não!

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Vivemos às voltas com anúncios de gran-
des tragédias. Há alertas assustadores dos
cientistas. E até filmes de ficção acerca da
destruição do planeta. Há anúncios de fim
do mundo. Tudo isso não brota do nada. Já
no tempo de Jesus percebiam-se tais mani-
festações de fim do mundo. Era para subs-
tituir esse mundo ruim por um melhor. Os
acontecimentos diferentes eram interpreta-
dos como sinal do que estava para aconte-
cer. Tudo isso pode ser exagero. Mas é uma
boa advertência sobre nosso modo de usar
o mundo. Ou vivemos como irmãos que se
respeitam ou não conseguiremos mais vi-
ver.
A primeira leitura nos conta como os
apocalípticos antes de Jesus imaginavam os
últimos dias. Os justos ressuscitarão para a
vida eterna. Os ímpios para a vergonha sem
fim. Jesus nos alerta que ninguém conhece
o dia nem a hora. Tudo o que existe é pro-
visório. Menos a Palavra de Deus. Os tex-
tos da primeira leitura e do evangelho hoje,
são textos chamados de "est ilo
apocalíptico". Não podem ser tomados ao
"pé da letra". As imagens usadas: apagão
da lua, queda das estrelas, abalo dos po-
deres do espaço, anjos surgindo dos qua-
tro cantos da terra etc. São sinais de ad-
vertência contra as situações de destruição.



São os "fins do mundo", que a história hu-
mana fabrica. Os anjos (o Grande príncipe
Miguel) indicam que Deus se envolve nesta
luta grande contra o mal. A intenção não é
amedrontar os discípulos e convertê-los em
fanáticos anunciadores do fim do mundo.
Jesus quer que sejamos vigilantes, sempre
preparados para o encontro com o Senhor.
A liturgia de hoje nos mostra a transitorie-
dade da vida, a eficácia da palavra de Je-
sus, palavra de amor, de fidelidade ao pro-
jeto de Deus. Não temos aqui habitação per-
manente. Buscamos uma morada definitiva
e estável. Precisamos viver e trabalhar para
que se estabeleçam, aqui e agora, os novos
céus e a nova terra. Vigiar é viver como se
cada dia fosse o dia do julgamento de Deus.
Aí o nosso jeito de viver será bem melhor.
"Enquanto vivendo a esperança aguardamos
a vinda do Cristo Salvador". Enquanto
aguardamos essa vinda, demos o melhor de
nós, na missão que Ele nos confia.
Os desafios e anúncios de fim de mundo
são muitos. Não nos fechemos para o amor
fraterno e a ajuda mútua. A Ressurreição
de Jesus é amostra segura dessa vida no
amor. Quem o segue já está caminhando
para essa vida que não tem limite. É a vida
de Deus mesmo. Observando a palavra de
Jesus e praticando-a, já estamos vivendo a
vida sem fim que se manifestou na ressur-
reição.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a fé que recebemos da
Igreja, e renovemos o propósito de vivê-la.
Creio em Deus Pai ...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, na força do Espírito San-
to elevemos nossos clamores a Deus. Ele
nos dá a garantia da vitória do bem sobre o
mal. Ao final de cada pedido, rezemos:
Todos: Senhor, ajudai-nos a construir

um mundo novo.
L.1 Que a Igreja de Cristo seja um instru-
mento de Deus e leve os seus membros a
construirem novos céus e nova terra, reze-
mos:
L.2 Dia 17 é comemorado o Dia Mundial
da Erradicação da Pobreza. Pelos que vi-
vem numa extrema pobreza e que sofrem a
fome e violência. Que lutem por uma vida
melhor. Que encontrem em nós a solidarie-
dade necessária, rezemos:
L.1 Os afrodescendentes do Brasil celebram
nesta semana o Dia da Consciência Negra.
Que sejam respeitados e tratados com
dignidade.Que lutem por seus direitos, re-
zemos:
L.2 Pela diocese de Colatina, que no pró-
ximo dia 21 celebra a festa de sua padroei-
ra Nossa Senhora da Saúde, rezemos:
(O dirigente conclui as preces.)

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Agradecemos os benefícios recebidos de
Deus. Depositemos nossas ofertas e nosso
dízimo. Eles são a expressão de nosso amor
e gratidão. Ofertar nossa vida queremos...
nº 451 (1ª e 2ª estrofes)

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, glorifiquemos o Pai "pela
graça que nos foi dada em Cristo Jesus.
Louvemos de todo coração, porque "é fiel
o Deus que nos chamou à comunhão com
seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor".
Refrão: Ó Pai somos nós o povo eleito,
que Cristo veio reunir. (2x)
D. Nós vos damos graças, ó Deus, porque
vós ouvis nossos pedidos e aceitais nossas
orações. Sois bendito, Senhor! E bendito
seja Aquele que vem em vosso nome, Je-
sus, vosso filho, nosso irmão!
Refrão: Quero cantar ao Senhor; sem-
pre, enquanto eu viver. Hei de provar
seu amor; seu valor e seu poder. (2x)
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D. Louvamo-Vos, ó Pai, porque por Je-
sus passamos das trevas para a luz, da
morte para a vida, da escravidão para a
liberdade.
Cantando: Alegrai-vos sempre no Se-
nhor (2x). Mais uma vez repito: Alegrai-
vos, sempre no Senhor.
D. Pedimo-vos o Espírito de unidade: que
ele transforme numa só família homens e
mulheres, jovens e crianças de todas as
raças, povos e línguas, para o louvor da
vossa glória.
Cantando: Nós estamos aqui reunidos,
como estavam em Jerusalém, pois só
quando vivemos unidos é que o Espíri-
to Santo nos vem.
D. Em vosso Espírito exultamos e nos ale-
gramos. Ele faz de nós uma nação santa,
comunidade sacerdotal, raça escolhida, e
nos envia pelo mundo inteiro para procla-
mar as maravilhas do vosso amor de Pai.
Refrão: E pelo mundo eu vou, cantan-
do o teu Amor, pois disponível estou
para servir-te, Senhor. (2x)
D. Em Vós vivemos, nos movemos e so-
mos. E em Cristo, vosso filho, possuímos
a garantia da vida futura. Amém.
Refrão: Juntos como irmãos, membros
da Igreja, vamos caminhando, vamos
caminhando, juntos como irmãos, ao
encontro do Senhor!

13. PAI NOSSO
D. A oração nos une a Deus e aos irmãos.
Desperta-nos para o amor e a caridade.
Rezemos com fé e confiança a oração que
o Senhor nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Muitos acreditam num mundo novo

possível. A paz, a harmonia com os irmãos,
com Deus e a natureza, é o grande sinal deste
mundo novo. Saudemo-nos desejando a paz.
Senhor, Fazei-me Instrumento... nº 560

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, força de paz! Que a celebra-
ção deste Domingo nos faça vencer o
medo e o desânimo. Dai-nos a graça de
viver como filhos e filhas da luz, de olhos
abertos e de mãos operantes. Que nos
ocupemos em viver de um jeito melhor,
nos preparando, assim, para o dia da vin-
da de Jesus. Ele que vive convosco e o
Espírito Santo. Amém!

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Desça sobre nós a bênção do Deus da
vida: Pai e Filho e Espírito Santo.  Amém!
D. Ele nos guarde sob a sua proteção e no
seu amor, hoje e sempre. Ide em paz e que
o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus!

18. CANTO
Obrigado, Senhor... nº 752

Leituras para a Semana
2ª Ap 1, 1-4; 2, 1-5 / Sl 1 / Lc 18, 35-43
3ª Ap 3, 1-6.14-22 / Sl 14(15) / Lc 19, 1-10
4ª Zc 2, 14-17 / (Sl) Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50
5ª Ap 5, 1-10 / Sl 149 / Lc 19, 41-44
6ª Ap 10, 8-11 / Sl 118 (119) / Lc 19, 45-48
Sáb.: Ap 11, 4-12 / Sl 143 (144) / Lc 20, 27-40


