
Nº 2.508 (Ano B/Verde)  30° Domingo do Tempo Comum  24 de outubro de 2021

ANO VOCACIONAL DIOCESANO / ANO DE SÃO JOSÉ
Dia Mundial das Missões e da Obra Pontifícia da Infância Missionária

Dia Nacional da Juventude

DEUS, AUMENTAI EM NÓS A FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE.

-  À hora marcarda, enquanto se canta "Eu venho do sul
e do norte..." nº 1.081, jovens incensam a igreja. Em se-
guida, dois trazem as velas do altar já acesas. Outros
jovens trazem a cruz (que pode ser a utilizada nas mis-
sões), um pano branco que será colocado em seus bra-
ços e flores. Crianças e Adolescentes da IAM levam as
cores dos continentes, globo terrestre, sandálias, embor-
nal.

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos! Estamos no
30º Domingo do Tempo Comum. O Senhor nos
propõe o caminho da fé. Precisamos exergar sua
presença na história que nos conduz. Cantemos.

02. CANTO
Senhor, escuta as preces... nº 120

03. SAUDAÇÃO
D. Com amor, a Trindade nos acolhe! Em comu-
nhão com toda a Igreja celebramos na alegria o
Dia do Senhor: Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O amor do Pai, a força do Filho que cura as
cegueiras, e a graça do Espírito Santo estejam sem-
pre convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Neste domingo celebramos o Mistério Pascal
que se atualiza na vida e na missão da Igreja. Jesus
nos cura da cegueira para encontrarmos e vivermos
o Reino de Deus que se manifesta em todas ações
promovidas pelas Pastorais, Movimentos e
Serviços. É graça de Deus participar da missão da
Igreja! Recordamos o Dia Mundial das Missões e
da Obra Pontifícia da Infância Missionária e o Dia
Nacional da Juventude. Todos: crianças,
adolescentes, jovens e adultos são chamados a
evangelizar a partir de Jesus Cristo na força do
Espírito Santo. Sempre Jesus! N'Ele está a nossa
base, a nossa força, a nossa unidade.

05. DEUS NOS PERDOA
D. São muitas as nossas cegueiras. Elas nos
impedem de ver o Cristo e ressuscitar com Ele.
Nos atrapalham viver a nossa vocação batismal que
é levar a todos a Alegria do Evangelho. Supliquemos
a misericórdia do Pai que nos ama e perdoa.
Senhor, que viestes salavar... nº 238
D. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna. Amém.



06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a grandeza do poder criador do nosso
Deus, fonte de vida e de luz.
Glória a Deus lá nos céus... nº 252

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Deus Eterno e Todo-Poderoso, aumentai em
nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos
amar o que ordenais para conseguirmos o que
prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra de Deus é força decisiva que
transforma a história pela missão que assumimos.
Traz a todos nós vida e salvação! Acolhamos a
Sagrada Escritura cantando.
- Pessoas vestidas com as cores dos continentes tendo
velas nas mãos e uma com o Lecionário fazem a
entronização da Palavra. As pessoas com as velas ficam
até o fim do Evangelho. Canto: "A Bíblia é dos livros
editados..." nº 259

PRIMEIRA LEITURA: Jr 31,7-9

L.1 Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 125(126)
Refrão: Maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria!

SEGUNDA LEITURA: Hb 5,1-6

L.2 Leitura da Carta aos Hebreus.

EVANGELHO: Mc 10,46-52

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte;
fez brilhar, pelo Evangelho, a luz e a vida
imperecíveis.

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- No tempo de Jesus, os deficientes físicos não
tinham nenhum tipo de ajuda. Por isso eram
mendigos. É o caso do Bartimeu, um cego e
mendigo. Dois temas importantes aparecem no
Evangelho: a fé e o seguimento de Jesus. Imagem

importante é a do caminho, em cuja beira estava o
cego sentado. É no caminho que aparecem
frequentemente os temas da fé e do seguimento.
- Jesus afirma que Bartimeu tem fé. Ele gritou:
“Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim”.
Recuperada a vista, ele vê o Mestre e o segue pelo
caminho. É o mesmo caminho no qual os discípulos,
assustados, aprendem a seguir Jesus, rumo a
Jerusalém.
- No texto de hoje, os discípulos mandaram o pobre
cego se calar. O mesmo fizeram com as crianças
em outra ocasião. Há sempre alguém disposto a
fazer os pobres se calarem. Sempre houve esta
atitude: de afastar Jesus dos pequenos, dos fracos,
dos marginalizados. É a tendência de converter o
seguimento de Jesus em uma religião na qual os
que dominam, se apresentam como os eleitos e
excluem os mais pobres.
- Jesus, sempre sensível com os pobres, parou e
mandou chamar o cego. Devolveu-lhe a visão.
Bartimeu, ao se ver curado, segue o Messias. Segue
Jesus a caminho de Jerusalém, rumo à sua paixão.
Bartimeu aparece como modelo de discípulo
seguidor de Jesus: reconhece que não vê; confia na
misericórdia do Filho de Davi; e o segue pelo
caminho.
- Como Bartimeu, coloquemo-nos a caminho com
Jesus. Aprendamos com o Mestre, sobretudo em
sua paixão. Por nós mesmos, não temos a
capacidade de seguir Jesus no seu caminho
messiânico. É dele que nos vem a força na
caminhada.
- Muitas vezes somos tão obcecados pelo desejo
do progresso e consumo, que nem suspeitamos da
nossa cegueira. Submersos nas trevas da opressão
econômica e da dominação cultural, somos
impedidos de ter uma visão do que está
acontecendo. Só Jesus é quem nos abre os olhos.
Assim, podemos segui-lo
- Em Jesus se cumpre o que o profeta Jeremias já
dizia: Deus privilegia os cegos, aleijados e indefesos
como seus filhos primogênitos. Organiza-os, reúne-
os e os reconduz à vida. Jesus é o Messias e o
verdadeiro sacerdote. Seu sacerdócio supera todos
os outros. Ele é o Filho de Deus que se sacrifica e
morre numa cruz para salvar a humanidade. Presta
a maior homenagem ao Pai: que todos tenham vida.
- Que Deus nos faça ver para conscientemente
seguir Jesus até a Cruz e Ressurreição.

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé. Creio...



11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos, Jesus intercede agora por todo
o seu povo, junto do Pai. Vamos nos unir à sua
prece, dizendo: Deus da vida, atendei-nos.
L.1 Escutai, Senhor, o clamor de vossa Igreja que
deseja caminhar segundo o vosso ensinamento. Nós
vos pedimos.
L.2 Atendei, Senhor de bondade, o anseio de toda
a humanidade por melhores condições de vida. Nós
vos pedimos.
L.1 Sustentai, ó Deus da vida, as comunidades que
se reúnem e se alimentam da vossa Palavra. Que
sejam sinal de vossa salvação. Nós vos pedimos.
L.2 Iluminai, Senhor, e dê sabedoria a todos os
missionários e missionárias: crianças, adolescentes,
jovens e adultos. Que escolham sempre o caminho
do diálogo e da caridade para proporem e
testemunharem a fé na Trindade Santa. Nós vos
pedimos.
L.1 Peçamos ao Senhor que as expressões juvenis
presentes em nossa Diocese se unam para viverem
por meio de cada carisma o amor a Deus, entre si e
ao próximo. Nós vos pedimos.
D. Acolhei Pai de bondade, estes nossos pedidos
e ajudai-nos a reencontrar a luz da fé. Por Cristo,
Nosso Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Hoje, em todas as Igrejas, realiza-se a coleta
em favor das obras missionárias. A missão renova
a Igreja! Os missionários no país e além fronteiras
precisam de nossa oração, reconhecimento e ajuda
financeira para desenvolverem com alegria e
eficiência os projetos missionários. Partilhemos um
pouco do que temos e muitas outras pessoas
poderão ouvir a Palavra de Deus. Cantemos.
Vidas, alegrias e esperanças... nº 472

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. Senhor da Vinha, nós vos louvamos e
bendizemos porque sempre nos dais o vosso Filho
Ressuscitado. Jesus é o  "Missionário do vosso
Amor de Pai". Ele é o Caminho certo a seguir, a
Verdade que liberta e a Vida que salva. Encoraja
nossos jovens, confirmados pela Crisma, a lutarem
em favor da dignidade da vida humana. Ajudai a
todos os batizados a assumirem seu compromisso

missionário.
D. O Evangelista João diz: "Jesus ficou no meio
deles e disse: 'A paz esteja com vocês'" (Jo 20,19).
Com o povo fiel a Deus proclamemos que só Ele
reina e realiza a justiça. Cantemos a promessa de
Deus de criar novos céus e nova terra. Alegremo-
nos com todos aqueles que são sinais desta
humanidade renovada em Cristo Jesus cantando o
Cântico do Apocalipse 21.
- Ofício Divino das Comunidades, São Paulo: Paulus,
2007, p. 263-264. Melodia no YouTube: https://youtu.be/
bCCeOD-iB1c
Refrão: Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó
filhas e filhos do povo, eu vi! (bis)
1. Pois o céu primitivo passou / E a terra de antes,
também; / e esse mar que se via, afundou, / deles já
não existe ninguém! - Vi descer lá do céu, lá de
Deus (bis) / Uma nova cidade também, (bis) / Pra
seu noivo enfeitada ela veio (bis) / Jovem, bela, era
Jerusalém! (bis)
Refrão: Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó
filhas e filhos do povo, eu vi! (bis)
2. E do trono uma voz a bradar: / "Deus chegou
pra morar com seu povo, / seu barraco aqui vai
levantar, / Deus da gente será Deus conosco"! -
Toda lágrima vai enxugar (bis) / e de morte ninguém
mais ouviu; (bis) / todo grito de dor vai cessar, (bis)
/ o passado já era, sumiu!" (bis)
Refrão: Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó
filhas e filhos do povo, eu vi! (bis)
3. "Tudo novo eu estou a fazer, / coisas novas já
vão existir, / pois de tudo eu sou 'A' e sou 'Z', / o
princípio eu sou e o fim! - Quem tem sede vai logo
beber, (bis) / pois da fonte água viva eu vou dar,
(bis) / quem vencer me terá como Deus (bis) / e
meu filho em herança será!" (bis)
Refrão: Eu vi novo céu, nova terra, eu vi, ó
filhas e filhos do povo, eu vi! (bis)
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.
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Leituras para a Semana
2ª Rm 8,12-17 / Sl 67(68) / Lc 13,10-17 - Memória de Sto.
Antônio de Sant'Ana Galvão, Presbítero.
3ª Rm 8,18-25 / Sl 125(126) / Lc 13,18-21
4ª Rm 8,26-30 / Sl 12(13) / Lc 13,22-30
5ª Ef 2,19-22 / Sl 18(19A) / Lc 6,12-19 - Festa de S. Simão e
S. Judas Tadeu, Apóstolos.
6ª Rm 9,1-5 / Sl 147(147B) / Lc 14,1-6
Sáb: Rm 11,1-2a.11-12.25-29 / Sl 93(94) / Lc 14,1.7-11

14. PAI NOSSO
D. Obedientes à Palavra do Salvador e formados
pelo seu divino ensinamento, rezemos: 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 Cristo nos amou, e por nós se entregou a
Deus, como oferenda e sacrifício santo" (Ef 5,2).
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mun-
do.
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.
- Por esta paz... nº 614

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que a vossa Palavra produza em
nós muitos frutos. Que ela nos faça vencer
nossas cegueiras para um dia alcançarmos a
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS

19. DEVOÇÃO MARIANA
D. Maria é Mãe das Vocações. Ela foi exemplo de
vocacionada à missão quando saiu de sua casa e
foi servir Isabel. Sua missão de levar o Cristo aos
irmãos e irmãs se estendeu durante toda sua vida.
Peçamos sua intercessão por nossas crianças, jo-
vens e adolescentes a fim de que despertem em
seus corações o chamado para as várias vocações
na Igreja. Cantemos.
De pé junto a cruz... nº 943
- Poderá ser outro canto. Façam, se possível, uma coreo-
grafia com as crianças.
- Ao término, rezar a oração do Ano Vocacional
Diocesano: Senhor da Messe e Pastor Eterno,
sabemos que a colheita é grande e poucos são
os trabalhadores. Por isso Vos suplicamos, en-
via Senhor, operários para a Vossa messe, der-

rame sobre nós o Espírito do amor e da mis-
são, suscitando novas e santas vocações, para
fazer de nossa vida um serviço ao Vosso Reino.
Desperte e sustente em nossas famílias e co-
munidades a "Cultura Vocacional" para que
nossa Igreja torne-se "Mãe das Vocações" por
uma Igreja em saída. Abençoe Senhor e forta-
leça a cada dia a vocação de nossos bispos,
padres, diáconos, religiosos, religiosas, semi-
naristas, leigos e leigas comprometidos com o
Evangelho. Desperte o coração de nossas cri-
anças, adolescentes, jovens e adultos para a
ação pastoral em vossa Igreja. Maria, Mãe da
Igreja e modelo das vocações, ajude-nos a res-
ponder SIM. Amém.
- Rezar uma Ave Maria e o Glória ao Pai.

20. 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. Cheios de fé e coragem, proclamando a Pala-
vra de Salvação, ide em paz e o Senhor vos acom-
panhe. 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.

21. CANTO
Eu vejo que a juventude tem muito amor... nº
1.208


