COR LITÚRGICA: Verde

ANO XX - 14/10/2018 - Nº 1098 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
28° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A):Neste segundo
domingo do mês das missões, a
liturgia nos apresenta as exigências do
Reino de Deus e do seguimento de
Cristo Jesus, que consiste na busca da
sabedoria e do discernimento em
nossas opções. Certos de que só Deus
é bom e que todos somos irmãos e
irmãs, escolhamos o caminho da
fraternidade, que revela o espírito de
uma Igreja em saída, missionária e
comprometida com a superação da
violência, testemunha do Evangelho
da Paz.
RITOS
INICIAIS
RITOS
INICIAIS
1. CANTO INICIAL
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. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
*A critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: No início desta celebração
eucarística, peçamos a conversão do
coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos
e irmãs.
*Silêncio Orante

PR.: Tende compaixão de nós, Senhor.
AS.: Porque somos pecadores.
PR.: Manifestai, Senhor, a vossa
misericórdia.
AS.: E dai-nos a vossa salvação.
PR.: Deus todo poderoso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
Canto: Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós! Senhor,
tende piedade de nós!
4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
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 DO DIA
PR.: Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a vossa graça para que
estejamos sempre atentos ao bem que
devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
AS.: Amém.
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6. 1ª LEITURA (Sb 7, 7-11)
LEITOR(A): Leitura do Livro da
Sabedoria
7
"Orei, e foi-me dada a prudência;
supliquei, e veio a mim o espírito da
sabedoria. 8Preferi a Sabedoria aos
cetros e tronos e em comparação com
ela, julguei sem valor a riqueza; 9a 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. 10Amei-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. 11Todos os bens me vieram com
ela, pois uma riqueza incalculável está
em suas mãos". Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL - (Sl 89)
Refrão: Saciai-nos, ó Senhor, com
vosso amor, / E exultaremos de
alegria.
SALMISTA: 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!
SALMISTA: Saciai-nos de manhã com
o vosso amor, / E exultaremos de
alegria todo o dia. / Alegrai-nos pelos
dias que sofremos, / Pelos anos que
passamos na desgraça.
SALMISTA: 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. 2ª LEITURA (Hb 4, 12-13)
Leitura da Carta aos Hebreus.
12
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.13E 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.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, aleluia, / aleluia!
(Bis)
1. Felizes os pobres em espírito /
Porque deles é o reino dos céus!
10. EVANGELHO (Mc 10, 17-30)
PR.:O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
AS.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 17quando Jesus saiu a
caminhar, veio alguém correndo,
ajoelhou-se diante dele, e perguntou:
"Bom Mestre, que devo fazer para
ganhar a vida eterna?" 18Jesus disse:
"Por que me chamas de bom? Só Deus
é bom, e mais ninguém. 19Tu conheces
os mandamentos: não matarás; não
cometerás adultério; não roubarás;
não levantarás falso testemunho; não
prejudicarás ninguém; honra teu pai e
tua mãe!" 20Ele respondeu: "Mestre,
tudo isso tenho observado desde a
minha juventude". 21Jesus 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!" 22Mas
quando ele ouviu isso, ficou abatido e
foi embora cheio de tristeza, porque
era muito rico. 23Jesus então olhou ao
redor e disse aos discípulos: "Como é
difícil para os ricos entrar no Reino de
Deus!" 24Os discípulos se admiravam
com estas palavras, mas ele disse de
novo: "Meus filhos, como é difícil
entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil
um camelo passar pelo buraco de uma
agulha do que um rico entrar no Reino
de Deus! 2 6 Eles ficaram muito
espantados ao ouvirem isso, e
perguntavam uns aos outros: "Então,
quem pode ser salvo?" 27Jesus olhou
para eles e disse: "Para os homens isso
é impossível, mas não para Deus. Para

Deus tudo é possível". 28Pedro então
começou a dizer-lhe: "Eis que nós
deixamos tudo e te seguimos".
29
Respondeu Jesus: "Em verdade vos
digo, quem tiver deixado casa, irmãos,
irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por
causa de mim e do Evangelho,
30
receberá cem vezes mais agora,
durante esta vida - casa, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos, com
perseguições - e, no mundo futuro, a
vida eterna".Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12 . PROFISSÃO DE FÉ
13. PRECES DA COMUNIDADE
Sugerimos que a equipe de liturgia
prepare preces que expressem a vida
da comunidade

PR.: Uma Igreja Missionária é aquela
que não tem medo do diferente, nem o
vê como uma ameaça ou adversário e,
por isso, é capaz de ir além de suas
fronteiras. O Senhor nos envia a todos
numa atitude de confiança e
fraternidade. Apresentemos a Ele
nossas preces dizendo:
AS.: Fazei-nos, Senhor, missionários
da fraternidade
1. Fortalecei, Senhor, no espírito
missionário, o papa Francisco, nossos
bispos e todo o povo batizado,
rezemos.
2. Deus de amor, dai coragem à nossa
Igreja Particular de Itabira – Cel.
Fabriciano para que, dócil ao vosso
Espírito, se coloque em atitude de
saída missionária, rezemos.
3. Inspirai ao vosso povo palavras e
atitudes que testemunhem o
Evangelho da Paz, rezemos.
4. Abençoai os professores e todos os
que se dedicam ao ministério do
ensino, afim de que o façam com
sabedoria e verdade, contribuindo
para a superação da violência,
rezemos.
5. Senhor, protegei os jovens para que
não se deixem enganar pelo mal, mas,
com generosidade, sejam
testemunhas de bondade, rezemos.
PR.: Senhor Jesus, ajudai-nos a ser
desprendidos dos bens da terra, a fim
de estarmos mais prontos a vos seguir

e mais disponíveis com nossos irmãos
mais pobres. Vós que sois Deus com o
Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha
ANIMADOR(A): Deus nos pede para
investir tudo em seu Reino,
desprendendo-nos do que é
superficial e provisório. Com nosso
gesto de partilha, sejamos livres e
pobres para que se realize entre nós o
Reino de Deus. Façamos nossa oferta.
Cantemos:
1. A ti, meu Deus, elevo meu coração, /
elevo as minhas mãos, meu olhar,
minha voz. / A ti, meu Deus, eu quero
oferecer / meus passos e meu viver, /
meus caminhos, meu sofrer.
A tua ternura, Senhor, vem me
abraçar / e a tua bondade infinita
me perdoar. / Vou ser o teu seguidor
e te dar o meu coração. / Eu quero
sentir o calor de tuas mãos.
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
(Enquanto o Presidente faz breve
motivação, o ministro extraordinário da
Eucaristia traz o pão consagrado e o
coloca sobre o altar, podendo-se
cantar:)

1. Tu és minha vida, outro Deus não há
/ Tu és minha estrada, a minha verdade
/ Em tua Palavra eu caminharei /
Enquanto eu viver e até quando Tu
quiseres / Já não sentirei temor, pois
estás aqui / Tu estás no meio de nós.
2. Creio em Ti Senhor, vindo de Maria /
Filho eterno e Santo, homem como nós
/ Tu morreste por amor, vivo estás em
nós / Unidade Trina com o Espírito e o
Pai / E um dia, eu bem sei, Tu
retornarás / E abrirás o Reino dos Céus
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque neste dia santo de
domingo nos acolheis na comunhão
do vosso amor e renovais nossos
corações com a alegria da ressurreição
de Jesus.
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças

neste santo louvor!
PR.: Louvemos o Pai do céu que é
poder e amor, / A seu Filho, Jesus
Cristo, também nosso Salvador, / que
nos chamou pra servir, mundo novo
construir!
PR.: Louvemos o Espírito Santo em
quem nós fomos crismados / E por sua
santa unção ao serviço consagrados
/Neste tempo de missão somos todos
convocados!
PR.: Para entrar na vida eterna não
basta o Deus Pai louvar / Mas com
consciência fraterna os nossos bens
partilhar / Como Igreja em missão Esta
é nossa louvação
RITO DE COMUNHÃO
PR.: Que essa nossa louvação chegue
a vós, em nome de Jesus, que nos
ensinou a rezar:
AS.: Pai Nosso...
*Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, aquele
que tira o pecado do mundo...
AS.: Senhor, eu não sou digno...
LITURGIA
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14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1. É teu o que somos e tudo que temos,
ó Senhor / Pra reconhecer que só tu és
o Salvador / Pra retribuir e ofertar / com
o pão e o vinho / nossa vida em teu
altar
Recebe Senhor nossa vida, palavras
e ações / Seguimos fazendo
discípulos em todas as nações /
Recebe, Senhor, nossa oferta é de
coração / E com todo amor, somos
teus, ó Senhor
2. Nós somos teus, somos milhões de
mil lugares / Jovens na Igreja uma só fé
nos corações / Recebe nosso sim e
compromisso /De fazer discípulos
entre todas as nações
3. A alegria, os nossos sonhos e
atitudes / Toda energia do nosso ser e
nosso amor / Recebe nossa fé e
juventude / Oferendas vivas no teu
altar, Senhor
4. Todos os frutos de nosso esforço e
trabalho / Oferecemos com o vinho e
com o pão / juntos de mãos dadas com
a Igreja / plantamos sementes pra
evangelização

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Acolhei, ó Deus, com estas
oferendas, as preces dos vossos fiéis,
para que o nosso culto filial nos leve à
glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16.ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum VI: Cristo, penhor da Páscoa
eterna - MR (p. 433)

PR.: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai
Santo, Deus eterno e todo-poderoso.
Em vós vivemos, nos movemos e
somos. E, ainda peregrinos neste
mundo, não só recebemos, todos os
dias, as provas de vosso amor de Pai,
mas também possuímos, já agora, a
garantia da vida futura. Possuindo as
primícias do Espírito, por quem
ressuscitastes Jesus dentre os mortos,
esperamos gozar, um dia, a plenitude
da páscoa eterna. Por essa razão, com
os anjos e com todos os santos,
entoamos um cântico novo, para
proclamar vossa bondade, cantando a
uma só voz...
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: 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.
AS.: Mandai vosso Espírito Santo!
PR.: 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.
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!
PR.: Tudo isto é mistério da fé!

AS.: 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!
PR.: 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.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: E quando recebermos Pão e
Vinho, o Corpo e Sangue dele
oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, para sermos um só povo em seu
amor.
AS.: O Espírito nos una num só
corpo!
PR.: 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.
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Dai ao santo Padre, o Papa
Francisco, ser bem firme na Fé e na
Caridade, e a Marco Aurélio, que é
bispo desta Igreja, Evaristo, bispo da
prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã,
muita luz para guiar o seu rebanho!
AS.: Caminhamos na estrada de
Jesus!
PR.: Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, São José, seu esposo, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
AS.: Esperamos entrar na vida
eterna!
PR.: 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.
AS.: A todos dai a luz que não se
apaga!
PR.: E a nós, que agora estamos
reunidos e somos povo santo e
pecador, dai força para construirmos
juntos o vosso reino que também é
nosso.
PR.: 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.
AS.: Amém!
17. RITO DA COMUNHÃO
PR.: Rezemos com amor e confiança a
oração que o próprio Cristo nos
ensinou:
AS.: Pai nosso, que estais nos céus, /
santificado seja o vosso nome; /
venha a nós o vosso reino, / seja
feita a vossa vontade, / assim na
terra como no céu; / o pão nosso de
cada dia nos dai hoje; / perdoai-nos
as nossas ofensas, / assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido; / e não nos deixeis cair em
tentação, / mas livrai-nos do mal.
PR.: 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.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém.
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
*a saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: 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.
18. CANTO DE COMUNHÃO
1. Vem, meu povo, ao banquete da
vida, / vem provar o sabor deste pão
partilhado no abraço fraterno / na
ternura do Deus Comunhão./Vem, que
a mesa já está preparada / vem
trajando a veste mais linda há irmãos
esperando nas ruas / Dizei a todos que
aguardo sua vinda.
Refrão: Nesta ceia, Senhor,
partilhamos tua vida no vinho e no
pão./ No fraterno convívio seremos
testemunhas da Ressurreição.
2. Vem, meu povo, ao banquete da
vida / entoar solidária canção / que aos
pequenos e pobres da terra, / seja
força de libertação. / Vem em nome de
todos os povos / espoliados da própria
nação /das antigas e novas culturas /
vê pegadas de Deus neste chão.
3. Vem, meu povo, ao banquete da
vida / vem buscar a coragem de amar /
se a defesa do Reino tomares / com a
vida terás que pagar. / Vem, já vai
despontar novo dia / de ciranda e festa
geral. / Já se avista a "terra sem males"
/ milenar esperança pascal.
Momento de silêncio para oração
pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Ó Deus todo-poderoso, nós vos
pedimos humildemente que,
alimentando-nos com o Corpo e o
Sangue de Cristo, possamos participar
da vossa vida. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém.
RITOS
FINAIS
RITOS
FINAIS
20. ORAÇÃO DO MÊS
MISSIONÁRIO 2018
AS.: Deus Pai, Filho e Espírito Santo,
/ nós Vos louvamos e bendizemos /
pela Vossa comunhão, princípio e
fonte da missão. / Ajudai-nos, à luz

do Evangelho da paz, / a
testemunhar com esperança, um
mundo de justiça e diálogo, / de
honestidade e verdade, / sem ódio e
sem violência. / Ajudai-nos a
sermos todos irmãos e irmãs, /
seguindo Jesus Cristo rumo ao
Reino definitivo. Amém.
21. COMUNICAÇÕES
1. Nossa diocese se reunirá no
próximo dia 20 (sábado), em Nova Era,
para a celebração do Dia Nacional da
Juventude. Participemos com nossa
oração e presença.
2. No próximo domingo, celebra-se o
Dia das Missões e da Obra Pontifícia da
Infância Missionária. Em todo o
mundo, pregações, orações e Coleta
para as Missões. Sejamos generosos!
3. Agradeçamos ao Senhor no próximo
domingo, dia 21 de outubro, pelo dom
da vida de nosso bispo diocesano,
Dom Marco Aurélio Gubiotti.
22. BÊNÇÃO FINAL
A bênção e a despedida ficam a
critério do presidente

23. CANTO FINAL
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 o
teu Amor, / pois disponível estou /
para servir-te, Senhor! (bis)
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