
Nº 2.507 (Ano B/Verde)  29° Domingo do Tempo Comum  17 de outubro de 2021

ANO VOCACIONAL DIOCESANO / ANO DE SÃO JOSÉ

SOMOS SALVOS POR CRISTO CRUCIFICADO.

-  Coloque no espaço celebrativo símbolos missionários:
cruz, cores dos continentes, globo terrestre, sandálias,
embornal e outros.
- Para acendimento das velas, cantar o refrão: "Eu vos
dei o exemplo, eu vos dei o exemplo para que façais o
mesmo!" (bis) (Ir. Míria T. Kolling - YouTube: https://
youtu.be/GvoxL0JxH1w)

01. ACOLHIDA
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! É bom estarmos
na casa do Senhor! Neste dia celebramos a nossa
fé no Cristo Ressuscitado. Estamos aqui porque
fomos chamados para assumir nossa missão
batismal de levar o Reino a todos. Cantemos.

02. CANTO
Vinde aprendei... n° 138

03. SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade Santa: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

D. O Deus da esperança, que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Neste 29° Domingo do Tempo Comum somos
convidados a anunciar o Evangelho com
despojamento e simplicidade, testemunhando uma
nova maneira de viver o projeto de Deus.
Reafirmemos a vontade da Igreja em se empenhar,
com coragem e ardor, na missão. Rezemos pelos
missionários e missionárias que entregam suas vidas
no anúncio do Reino. Rezemos, também, em
comunhão com todas as Dioceses que hoje fazem
a abertura do SÍNODO DOS BISPOS no território
diocesano. O Sínodo tem como objetivo a
comunhão, a participação e a missão. Todos nós
seremos envolvidos nesta ação da Igreja convocada
pelo Papa Francisco.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Entre nós crescem as competições. Elas são
geradoras de violência, guerras e divisões. Frutos
do pecado. Peçamos a Deus o perdão de nossas
faltas. Ele nos conceda a graça da conversão.
D. Pelas vezes que colocamos nossos dons e
recursos pessoais a serviço de nossos interesses,
negando à comunidade o bem que lhe poderíamos
fazer. Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Pelas vezes que permitimos que a competição e
busca do poder nos afastassem do projeto de amor.
Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
D. Pelas vezes que ouvimos vossa Palavra, mas



ainda não nos tornamos fiéis servidores. Senhor
tende piedade de nós;
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
D. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por sua bondade e
misericórdia que se estende a todos. Ele conta
conosco para o anúncio do Reino.
Glória a Deus nas alturas! Glória a Deus... nº
253

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Deus Eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a
graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos
servir de todo o coração. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus sustenta o servo do Senhor
na sua missão de anunciar o Reino de vida e
liberdade para todos. Cantemos acolhendo a
Sagrada Escritura.
- O Lecionário é conduzido por pessoas que ajudam nas
ações missionárias na Comunidade. Ele vem ladeado
por velas. Canto: A Palavra de Deus é vida... nº 263

PRIMEIRA LEITURA: Is 53,10-11

L.1 Leitura do Livro  do Profeta Isaías.

SALMO RESPONSORIAL: 32(33)
Refrão: Sobre nós venha, Senhor, a vossa
graça, pois, em vós, nós esperamos.

SEGUNDA LEITURA: Hb 4,14-16

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10,35-45

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... nós te louvamos...n° 325

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje, a liturgia nos fala no serviço que Jesus veio

inaugurar com sua vida e seu ministério. Ele veio
para servir e dar a sua vida para nossa salvação.
- A primeira leitura apresenta o servo de Senhor.
Quem era ele? Seria contado entre os grandes
vencedores? Não! Aos olhos de Deus é o exemplo
de uma vida simples, sacrificada. Mas que trará
libertação, verdade e esperança ao mundo. Os
valores de Deus não são os do mundo. O servo
lembra que Deus nos encontra na pobreza,
simplicidade, fragilidade. Assim, sentiremos Deus
nos pequenos gestos com esperança e paz. Entre
os humildes há quem é capaz de servir, partilhar e
doar. Aí está Deus, pois Deus está no amor e no
serviço ao irmão. Assim poderemos ver que o
sofrimento pode ser gerador de vida nova. Foi assim
com a vida e morte de Jesus.
- A segunda leitura solicita aos cristãos aprofundar
a fé enfraquecida, acomodada e monótona. Jesus
veio para mudar o coração dos homens e aproximá-
los de Deus. Pede-se aos crentes: 1) que acreditem
em Jesus; 2) que escutem e acolham sua proposta;
3) que as transformem em gestos concretos.
- No Evangelho, João e Tiago querem o privilégio
de ficar pertinho de Jesus. Não sabiam o que ia
acontecer. Achavam que seriam importantes. Mas
Jesus lhes diz: "Se estiverem dispostos a se entregar,
a sofrer até a morte, podem ficar ao meu lado". E o
discípulo pode esperar algo em troca? Sim! A graça
de Deus. Assim, Jesus diz: "Vim para servir e não
para ser servido". E nós, como nos colocamos na
vida? Estamos servindo? Nossa autoridade é para
o bem comum?
- Jesus pôs-se ao serviço do projeto do Pai e fez
da sua vida um dom de amor. Ele não se deixou
seduzir por projetos pessoais, mas entregou toda a
sua vida ao serviço, a fim de que todos pudessem
encontrar a vida plena e verdadeira.
- O Evangelho convida-nos a repensar a nossa vida
(família, comunidade, escola/faculdade, trabalho e
sociedade). O cristão deve dar testemunho de uma
nova ordem no ambiente onde estiver, colocando-
se numa atitude de serviço e não de imposição e de
exigência. Deve evitar qualquer atitude de injustiça
ou de prepotência sobre aqueles que dirige ou
coordena. Todos devem encarar a autoridade que
lhe é confiada como um serviço para o bem comum.

- Ainda sentados, todos são convidados a acompanhar a
motivação abaixo sobre o Dia Mundial das Missões.
- MOTIVAÇÃO PARA O DIA MUNDIAL
DAS MISSÕES.
D. Nos domingos anteriores fomos motivados a
acompanhar o Projeto "Igrejas-irmãs" que foi



aprovado em nossa diocese na sua 21ª Assembleia
Geral Diocesana em 2019. A 'missão e a comu-
nhão na Igreja Diocesana' é uma prioridade que
todos devem assumir no território diocesano.
- Entra o banner das Prioridades Diocesanas.
Refrão: A missão que recebemos de Jesus, é a
mesma que Deus Pai lhe confiou: anunciar a
Boa Nova porque o Reino já chegou.
C. A missão batismal é vivida dentro e fora de nos-
sa Diocese. Dizemos que ela é Ad Gentes quando
está direcionada para outros povos. No próximo
domingo, dia 24 de outubro, faremos a Coleta
Missionária. Uma oportunidade para contribuirmos
financeiramente para que homens e mulheres de ou-
tros povos e culturas tenham acesso às riquezas do
Evangelho. O dinheiro que ofertamos auxilia na
missão da Igreja.
Refrão: Leva-me onde as pessoas necessitem
tuas palavras, necessitem sentido de viver. Onde
falte a esperança, onde tudo seja triste, sim-
plesmente por não saber de Ti.
- Alguns símbolos missionários poderão ser conduzidos
até o presbitério. Logo após, convide o povo para ficar
de pé e rezar a oração missionária.
D. Hoje, nas Dioceses em todo o mundo, aconte-
ce a abertura do SÍNODO DOS BISPOS convo-
cado pelo Papa Francisco. O Sínodo expressa a
comunhão, participação e missão da Igreja.
Estamos na fase preparatória, na qual se realiza a
consulta ao Povo de Deus. Logo depois, aconte-
cerá o encontro dos Bispos em assembleia e, após
este encontro, as definições aprovadas pelo Papa.
Todos nós participaremos desta atividade da Igre-
ja pela nossa oração e participção.
Refrão: Formamos a Igreja viva que caminha
para o Reino do Senhor vivendo em comuni-
dade nós faremos este mundo ser melhor.
- Entra um cartaz: "SÍNODO DOS BISPOS - COMUNHÃO,
PARTICIPAÇÃO E MISSÃO" com os quadros do Papa e
do Bispo. Coloque-os perto dos símbolos missionários.
D. Rezemos a oração do Mês Missionário: Deus
Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão...
Refrão: Vai, vai, missionário do Senhor, vai
trabalhar na messe com ardor. Cristo também
chegou para anunciar, não tenhas medo de
evangelizar!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãos e irmãs, com confiança, apresentemos a

Deus nossas súplicas, dizendo: Senhor, escutai a
nossa prece.
L.1 Pela Santa Mãe Igreja, para que, sendo fiel à
sua missão de evangelizar, testemunhe o amor
misericordioso de Cristo aos povos. Nós vos
pedimos.
L.2 Pelos dirigentes de todas as nações, para que
se comprometam com a promoção da dignidade
humana e sejam instrumentos eficazes da paz e da
justiça. Nós vos pedimos.
L.1 Por todos os missionários que doam suas vidas,
longe da família e da pátria, para que não lhes faltem
alegria, fidelidade e ousadia no serviço missionário.
Nós vos pedimos.
L.2 As Paróquias São Lucas no Km 41 e São João
Paulo II em Água Limpa estão em festa! Que o
povo e os respectivos padres cultivem o serviço ao
Reino pelo anúncio e testemunho da Palavra ouvida
e meditada. Nós vos pedimos.
D. Inspirai, Senhor, as nossas ações. Ajudai-nos a
realizá-las e em vós comece e termine tudo aquilo
que fizermos. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Partilhar o dízimo é contribuir para a missão da
Igreja que é evangelizar. Cada gesto missionário
testemunha nossa participação e compromisso com
o Reino de Deus. Com o pouco que ofertamos,
contribuimos para que mais pessoas ouçam a
Palavra de Deus nas várias atividades missionárias.
Cantemos.
Trabalho de um operário... nº 470

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Elevemos ao Senhor o nosso louvor!
T. É nossa alegria e salvação.
C. Jesus é o Missionário do amor do Pai. Ele é
quem testemunha a missão de servir em plenitude.
Jesus pede por nós: "Pai, aqueles que tu me deste,
eu quero que eles estejam comigo onde eu estiver,
para que eles contemplem a minha glória que tu me
deste" (Jo 17,24). No meio dos perigos e das
injustiças, louvemos a Deus por participarmos do
seu plano de salvação como missionários do reino.
Cantemos o Salmo 63(62).
- Ofício Divino das Comunidades, São Paulo: Paulus,
2007, p. 80-81. Melodia no YouTube: https://youtu.be/
PqpTd8XxOVY
1. Meu Senhor, eu te procuro, desde a escura
madrugada. A minh'alma está com sede, de seu
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Leituras para a Semana
2ª 2Tm 4,10-17b / Sl 144(145) / Lc 10,1-9 - Festa de São
Lucas, Evangelista.
3ª Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 / Sl 39(40) / Lc 12,35-38
4ª Rm 6,12-18 / Sl 123(124) / Lc 12,39-48
5ª Rm 6,19-23 / Sl 1 / Lc 12,49-53
6ª Rm 7,18-25a  / Sl 118(119) / Lc 12,54-59 - Memória facul-
tativa de São João Paulo II, Papa.
Sáb:  Rm 8,1-11 / Sl 23(24) / Lc 13,1-9

Deus tão apartada. // O meu corpo está sedento
como a terra esturricada.//
2. Em tua casa eu te contemplo, tua glória e teu
poder. Teu amor é minha vida: vou louvar e
agradecer. // Para o ceú elevo as mãos, desejando
só te ver.//
3. A minh'alma fica farta como em grande refeição.
A alegria, nos meus lábios, vai cantando uma
canção. // Pela noite eu penso em ti: perco o sono
em oração.//
4. Para mim foste um socorro, nos momentos de
aflição. Me agasalho em tuas asas, procurando
proteção. // A minh'alma em ti se agarra. Me
sustentas com tua mão.//
5. Glória ao Deus que nos acolhe e a Jesus, o
Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de
amor. // Hoje e sempre, eternamente, cantaremos
seu louvor.//
D. Ó Deus, que chegue até vós toda a nossa lou-
vação. Nós vos agradecemos pelos imensos bene-
fícios que realizais na nossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. O Senhor deu a sua vida em resgate por todos
nós. Rezemos a oração que Ele nos ensinou: Pai
nosso ...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. O Filho do Homem veio dar a sua vida para a
salvação dos homens. Eis o Cordeiro de Deus, que

tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Este pão que nos dá vida... nº 587

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, quisestes que a vossa Igreja fosse
o sacramento da salvação para todas as
nações. Dai-nos a graça de estar sempre ao
vosso dispor, e vos servir de todo coração. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS
- Orientações: Ao final da celebração, distribuir os en-
velopes da Coleta Missionária.
- Valorizar os jovens na celebração do próximo domin-
go, pois também é o Dia Nacional da Juventude.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Testemunhando a todos que Cristo crucificado
foi quem nos salvou, ide em paz e o Senhor vos
acompanhe. T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
Senhor, se tu me chamas... nº 1.117


