COR LITÚRGICA: Verde

ANO XX - 18/11/2018 - Nº 1103 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
33° DOMINGO DO TEMPO COMUM
ANIMADOR(A): Neste Dia do Senhor
somos chamados a crer na firme
esperança de que a vida humana e
toda a criação caminham para Deus e
nele alcançam sua plenitude, Assim,
próximo ao fim do ano litúrgico,
somos convidados a viver com a
perspectiva da vinda do Filho do
Homem. Não se trata apenas de
esperar a vinda de Cristo, mas de
construir sua chegada através de
compromisso com a justiça e com a
crença em seu julgamento final. O
Papa Francisco convocou a Igreja a
viver este penúltimo domingo do Ano
Litúrgico como Dia Mundial dos
Pobres. Este ano temos como lema:
“Este pobre grita e o Senhor o escuta”
(Sl 34,7). Da celebração Eucarística
nasce a consciência de que muitas
coisas devem mudar para que o
projeto de Cristo atinja a todos.
RITOS
INICIAIS
RITOS
INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Refrão: Senhor, o Deus dos pobres,
do povo sofredor, / aqui nos reuniu
pra cantar o seu louvor. / Pra nos dar
esperança, e contar com sua mão, /
na construção do Reino, Reino
novo, povo irmão.
1. Sua mão sustenta o pobre, /
ninguém fica ao desabrigo: /dá
sustento a quem tem fome / com a fina
flor do trigo.
2. Alimenta os nossos sonhos, /
mesmo dentro da prisão; / ouve o grito
do oprimido, / que lhe toca o coração.
3. Cura os corações feridos, / mostra
ao forte o seu poder, / dos pequenos é
a defesa:/ deixa a vida florescer.
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
A critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL (Missal p. 394)
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida à
mesa da Palavra e da Eucaristia, nos
chama à conversão. Reconheçamos
ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai.
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
Glória, glória! Anjos no céu /
Cantam todos seu amor! / E na terra,
homens de paz: / "Deus merece o
louvor!"
1. Deus e Pai, nós vos louvamos, /
Adoramos, bendizemos; / Damos
glória ao vosso nome, / Vossos dons
agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo, /
Unigênito do Pai, / Vós, de Deus
Cordeiro Santo, / Nossas culpas
perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai, / Como
nosso intercessor, / Acolhei nossos
pedidos, / Atendei nosso clamor!
4. Vós somente sois o Santo, / O
Altíssimo, o Senhor, / Com o Espírito
Divino, / De Deus Pai no esplendor!
5. ORAÇÃO DO DIA
PR.: Senhor nosso Deus, fazei que
nossa alegria consista em vos servir de
todo o coração, pois só teremos
felicidade completa, servindo a vós, o

criador de todas as coisas. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.
LITURGIA
DA DA
PALAVRA
LITURGIA
PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Dn 12, 1-3)
Leitor(a): Leitura da Profecia de
Daniel.
¹"Naquele tempo, se levantará Miguel,
o grande príncipe, defensor dos
direitos de teu povo; e será um tempo
de angústia, como nunca houve até
então, desde que começaram a existir
nações. Mas, nesse tempo, teu povo
será salvo, todos os que se acharem
inscritos no Livro. 2Muitos dos que
dormem no pó da terra, despertarão,
uns para a vida eterna, outros para o
opróbrio eterno. 3Mas os que tiverem
sido sábios, brilharão como o
firmamento; e os que tiverem
ensinado a muitos homens os
caminhos da virtude, brilharão como
as estrelas, por toda a eternidade".
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 15)
Refrão: Guardai-me ó Deus, /
Porque em vós me refúgio!
SALMISTA: Ó Senhor, sois minha
herança e minha taça, / Meu destino
está seguro em vossas mãos! / Tenho,
sempre, o Senhor ante meus olhos, /
Pois, se o tenho a meu lado, não
vacilo.
SALMISTA: Eis porque meu coração
está em festa, / Minh'alma rejubila de
alegria; / E até meu corpo no repouso
está tranquilo; / Pois não haveis de me
deixar entregue à morte, / nem vosso
amigo conhecer a corrupção.

SALMISTA: Vós me ensinais vosso
caminho para a vida; / junto a vós,
felicidade sem limites, / delícia eterna
e alegria ao vosso lado!
8. 2ª LEITURA (Hb 10, 11-14.18)
Leitor(A): Leitura da Carta aos
Hebreus.
11
Todo sacerdote se apresenta
diariamente para celebrar o culto,
oferecendo muitas vezes os mesmos
sacrifícios, incapazes de apagar os
pecados. 12Cristo, ao contrário, depois
de ter oferecido um sacrifício único
pelos pecados, sentou-se para sempre
à direita de Deus. 13Não lhe resta mais
senão esperar até que seus inimigos
sejam postos debaixo de seus pés. 14De
fato, com esta única oferenda, levou à
perfeição definitiva os que ele
santifica. 18Ora, onde existe o perdão,
já não se faz oferenda pelo pecado.
Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia!
1. É preciso vigiar e ficar de prontidão;
/ Em que dia o Senhor há de vir, não
sabeis não!
10. EVANGELHO (Mc 13, 24-32)
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!
PR.: Naquele tempo, Jesus disse a
seus discípulos: 24Naqueles dias,
depois da grande tribulação, o sol vai
se escurecer, e a lua não brilhará mais,
25
as estrelas começarão a cair do céu e
as forças do céu serão abaladas.
26
Então vereis o Filho do Homem vindo
nas nuvens com grande poder e glória.
27
Ele enviará os anjos aos quatro
cantos da terra e reunirá os eleitos de
Deus, de uma extremidade à outra da
terra. 28Aprendei, pois, da figueira esta
parábola: quando seus ramos ficam
verdes e as folhas começam a brotar,
sabeis que o verão está perto. 29Assim
também, quando virdes acontecer
essas coisas, ficai sabendo que o Filho

do Homem está próximo, às portas.
Em verdade vos digo, esta geração
não passará até que tudo isto
aconteça. 31O céu e a terra passarão,
mas as minhas palavras não passarão.
32
Quanto àquele dia e hora, ninguém
sabe, nem os anjos do céu, nem o
Filho, mas somente o Pai". Palavra da
Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
30

11. HOMILIA / REFLEXÃO

PR.: Deus de misericórdia, acolhei as
nossas preces e pedidos, segundo o
amor que tendes para conosco e
mantende viva em nós a esperança,
para que possamos chegar à vossa
Casa e ocupar o lugar que vosso
amado Filho Jesus Cristo preparou
para nós. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS

Após homilia, momento de silêncio

Na Celebração da Palavra

para oração pessoal.

PARTILHA FRATERNA
ANIMADOR(A): Não é na riqueza que
está o valor do homem, mas na
simplicidade de um amor sincero e na
fé de quem crê na Palavra de Deus.
Com nosso gesto de partilha, sejamos
livres e pobres para que se realize
entre nós o Reino de Deus. Façamos
nossa oferta. (*Canto do número 14)

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

PR.: Elevemos nossas preces ao Pai, na
certeza de que Ele sempre nos escuta e
que nos faça entregar o coração, a fim
de viver o amor como testemunho da
fé, e supliquemos:
AS.: Ouvi, Senhor, a nossa súplica!
1. Inspirai Senhor, a vossa Igreja para
que continue sendo solidária com os
sofrimentos da humanidade e seja
sempre sinal de esperança para os que
sofrem e são perseguidos, rezemos:
2. Ajudai-nos Senhor, a viver hoje
neste Dia Mundial dos Pobres,
proclamado pelo papa Francisco, a
graça do vosso amor não só com
palavras, mas com obras a fim de que,
conscientes da missão cristã,
promovamos a transformação da
sociedade, fazendo brotar a justiça e a
fraternidade, rezemos:
3. Derramai Senhor, a vossa graça,
para que, a exemplo da Virgem Maria,
cada um de nós esteja sempre atento
aos sinais do Cristo e se deixe guiar
pela Palavra de Deus no cotidiano da
fé, rezemos:
4. Fortalecei Senhor, os dizimistas para
que não se descuidem da fidelidade
com o projeto de Deus, mas se
comprometam com a missão
evangelizadora sobretudo nos
desafios de nossa realidade, rezemos:

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.

AS.: Vós sois o Caminho, a Verdade
e a Vida, / O Pão da alegria, descido
do céu!
1. Nós somos caminheiros que
marcham para o céu. / Jesus é o
caminho que nos conduz a Deus.
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
coração.
PR.: Louvemos ao Pai bondoso, por
Cristo, nosso Senhor! Que morrendo e
ressurgindo, do pecado nos livrou!
PR.: Por Cristo fomos chamados da
escuridão ao esplendor! Da morte à
vida passamos, e do pecado ao amor!
PR.: Somos vosso povo santo, vossos
sacerdotes, Senhor! Nação de reis e
profetas / Anunciamos vosso louvor!
PR.: Chamados à santidade e vivendo
a lei do amor, irmãos do céu e da terra,
celebrem seu Salvador!
PR.: Recebei o louvor de todo o
universo e de vossos filhos aqui
reunidos em nome de Jesus presente

neste altar através do Pão Eucarístico
que iremos comungar.
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 EUCARÍSTICA

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
Refrão: Muito obrigado, Senhor,
pelos bens da criação /Vimos com
amor ofertar, os dons partilhar, doar
ao irmão. /Vimos com amor ofertar,
os dons partilhar, doar ao irmão.
1. Senhor, aqui ofertamos vidas
sofridas que temos/Fadiga, tempo e
trabalho, graças de ti recebemos.
/Fadiga, tempo e trabalho, graças de ti
recebemos.
2. Senhor, aqui ofertamos vinho unido
ao pão, / semente de esperança, fruto
de paz neste chão / Semente de
esperança, fruto de paz neste chão
3. Senhor, aqui ofertamos nosso
clamor de justiça/Queremos ser
solidários, livres de toda cobiça/
Queremos ser solidários, livres de toda
cobiça.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Concedei, Senhor nosso Deus,
que a oferenda colocada sob o vosso
olhar nos alcance a graça de vos servir
e a recompensa de uma eternidade
feliz. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D
Jesus que passa fazendo o bem
Missal, página 860

PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Corações ao alto.
AS.: O nosso coração está em Deus.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Na verdade, é justo e necessário,

é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos
destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso
Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos
pequenos e pobres, pelos doentes e
pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a
vida e a palavra anunciou ao mundo
que sois Pai e cuidais de todos como
filhos e filhas. Por essa razão, com
todos os anjos e santos, nós vos
louvamos e bendizemos, e
proclamamos o hino de vossa glória,
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, santo, santo...
PR.: Na verdade, vós sois santo e
digno de louvor, ó Deus, que amais os
seres humanos e sempre os assistis no
caminho da vida. Na verdade, é
bendito o vosso Filho, presente no
meio de nós, quando nos reunimos por
seu amor. Como outrora aos
discípulos, ele nos revela as Escrituras
e parte o pão para nós.
AS.: O vosso Filho permaneça entre
nós!
PR.: Nós vos suplicamos, Pai de
bondade, que envieis o vosso Espírito
Santo para santificar estes dons do pão
e do vinho, a fim de que se tornem para
nós o Corpo † e o Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo.
AS.: Mandai o vosso Espírito Santo!
PR.: Na véspera de sua paixão,
durante a última ceia, ele tomou o pão,
deu graças, e o partiu e deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele,
tomando 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.

Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a
memória de Cristo, vosso Filho, nosso
Salvador, que pela paixão e morte de
cruz fizestes entrar na glória da
ressurreição e colocastes à vossa
direita, anunciamos a obra do vosso
amor até que ele venha e vos
oferecemos o pão da vida e o cálice da
bênção. Olhai com bondade para a
oferta da vossa Igreja. Nela vos
apresentamos o sacrifício pascal de
Cristo, que vos foi entregue. E
concedei que, pela força do Espírito do
vosso amor, sejamos contados, agora
e por toda a eternidade, entre os
membros do vosso Filho, cujo Corpo e
Sangue comungamos.
AS.: Aceitai, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: Senhor Deus, conduzi a vossa
Igreja à perfeição na fé e no amor, em
comunhão com o nosso papa
Francisco, o nosso bispo Marco
Aurélio, com Evaristo, bispo da
Prelazia de Marajó, nossa Igreja irmã,
com todos os bispos, presbíteros e
diáconos e todo o povo que
conquistastes.
AS.: Confirmai o vosso povo na
unidade!
PR.: Dai-nos olhos para ver as
necessidades e os sofrimentos dos
nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos
palavras e ações para confortar os
desanimados e oprimidos; fazei que, a
exemplo de Cristo e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos
lealmente no serviço a eles. Vossa
Igreja seja testemunha viva da
verdade e da liberdade, da justiça e da
paz, para que toda a humanidade se
abra à esperança de um mundo novo.
AS.: Ajudai-nos a criar um mundo
novo!
PR.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e
irmãs (N. e N.), que adormeceram na
paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes:
acolhei-os na luz da vossa face e

concedei-lhes, no dia da ressurreição,
a plenitude da vida.
AS.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
PR.: Concedei-nos, ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre,
chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com a bemaventurada Virgem Maria, com os
apóstolos e mártires, e todos os
santos, vos louvaremos e
glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso
filho.
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.: O Senhor nos comunicou o seu
Espírito; com a confiança de filhos
digamos juntos:
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 a antífona da comunhão
ficam a critério do presidente.

Corpo e o Sangue do vosso Filho,
concedei, ó Deus, possa esta Eucaristia
que ele mandou celebrar em sua
memória fazer-nos crescer em
caridade. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.
RITOS
FINAIS
RITOS
FINAIS

AS.: Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós (2x). Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, dai-nos a
paz.

20. ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
PR.: Enviai, Senhor, muitos operários
para a vossa messe.
AS.: Pois a messe é grande, Senhor,
e os operários são poucos.

18. CANTO DE COMUNHÃO
Refrão: É preciso ficar acordado,
para entrar no cortejo festivo.
/Estás, sempre, chegando, Senhor,
pra te unires a nós no pão vivo, no
pão vivo, pão vivo, pão vivo.
1. Só em Deus acho repouso, dele
espero a salvação, a salvação. / Ele é a
rocha que me salva, força, pra eu não ir
ao chão. /Até quando vocês juntos
contra um só atacarão?
2. Contra um muro que se inclina ou
parede a desabar, a desabar? /Já
tramaram derrubar-mee não sabem se
calar. /Sua boca diz louvores, dentro,
pensam em condenar.
3. Povo, espera no Senhor, abre a ele o
coração, o coração. /Todo homem é só
um sopro,mesmo os bons falam
ilusão. /Se botarmos na balança,
sobem mais que um balão.
4. "Só Deus tem poder e glória!" foi
assim, que eu entendi, que eu entendi.
/A bondade, só tu tens, o amor se
encontra em ti. / Dás conforme a gente
faz, também isto, eu entendi.

21. COMUNICAÇÕES

Momento de silêncio para oração
pessoal.

19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Tendo recebido em comunhão o

22. BÊNÇÃO FINAL
A bênção e a despedida ficam a
critério do presidente

23. CANTO FINAL
1. Sinto a vida renascer quando estou
com meus amigos:/um desejo de
cantar, de cantar com alegria, / e
vontade de viver, pois amando a vida é
bela./O amor perfuma a vida e traz o
céu dentro do coração.
Refrão: Tudo é paz, tudo alegria nos
corações onde existe o amor. / Por
isso amo os meus amigos, neles te
vejo, ó meu Senhor.
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