MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA

28º DOMINGO DO TEMPO COMUM
14 DE OUTUBRO DE 2018 - ANO B - MÊS MISSIONÁRIO E DO ROSÁRIO
HINO DE LOUVOR

Com.: Irmãos e irmãs, hoje somos
convidados a meditar sobre a nossa relação com os bens materiais e
o nosso desejo de acumular. O Senhor quer que os nossos corações
sejam livres, e o convite que Ele faz
a cada um de nós promete uma
grande liberdade interior.

nós, pecadores. Invoquemos a misericórdia do Senhor.
Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que
pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem
CANTO DE ENTRADA
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
SAUDAÇÃO INICIAL
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Em nome do Pai e do Filho e do P. Deus Pai misericordioso, tende
compaixão de nós, perdoe os nosEspírito Santo.
sos pecados e nos conduza à vida
T. Amém.
eterna.
P. A graça e a paz de Deus, nosso T. Amém.
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco!
KYRIE
T. Bendito seja Deus, que nos reP. Senhor, tende piedade de nós.
uniu no amor de Cristo!
T. Senhor, tende piedade de nós.
ATO PENITENCIAL
P. Cristo, tente piedade de nós.
P. De coração contrito e humilde, T. Cristo, tende piedade de nós.
aproximemo-nos do Deus justo e P. Senhor, tende piedade de nós.
santo, para que tenha piedade de T. Senhor, tende piedade de nós.
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P. Glória a Deus nas alturas,
T. 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 vos, o Senhor,
só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai. T. Amém.
ORAÇÃO DO DIA
P. Oremos: Ó Deus, sempre nos
precede 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. T. Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: Ouçamos a Palavra que nos
ensina que a pobreza extrema é um
mal que conduz ao desespero e que
temos de combatê-la sempre; mas
uma vida simples, dedicada à solidariedade, à partilha e à doação, é
A verdadeira felicidade.

I LEITURA (Sb 7, 7-11)

ante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que deLeitura do Livro da Sabedoria.
vemos prestar contas.
“Orei, e foi-me dada a prudência; Palavra do Senhor.
supliquei, e veio a mim o espírito T. Graças a Deus.
da sabedoria. Preferi a Sabedoria
aos cetros e tronos e em comparaACLAMAÇÃO
ção com ela, julguei sem valor a
AO EVANGELHO
riqueza; a ela não igualei nenhuma
pedra preciosa, pois, a seu lado, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
todo o ouro do mundo é um punha- Felizes os pobres em espírito, pordo de areia e diante dela, a prata, que deles é o Reino dos Céus.
será como a lama. Amei-a mais que
a saúde e a beleza, e quis possuí-la EVANGELHO (Mc 10, 17-27)
mais que a luz, pois o esplendor
(Mais breve)
que dela irradia não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, P. O Senhor esteja convosco.
pois uma riqueza incalculável está
T. Ele está no meio de nós.
em suas mãos”.
P. Proclamação do Evangelho de
Palavra do Senhor.
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Graças a Deus
T. Glória a vós, Senhor.
SALMO RESPONSORIAL (89) Naquele tempo, quando Jesus saiu
a caminhar, veio alguém correndo,
Saciai-nos, ó Senhor, com vosso ajoelhou-se diante dele, e perguntou: “Bom Mestre, que devo fazer
amor, e exultaremos de alegria!
para ganhar a vida eterna?” Jesus
1. Ensinai-nos a contar os nossos disse: “Por que me chamas de
dias, e dai ao nosso coração sabe- bom?” Só Deus é bom, e mais nindoria! Senhor, voltai-vos! Até guém. Tu conheces os mandamenquando tardareis? Tende piedade e tos: não matarás; não cometerás
compaixão de vossos servos!
adultério; não roubarás; não levan2. Saciai-nos de manhã com vosso tarás falso testemunho; não prejudiamor, e exultaremos de alegria todo carás ninguém; honra teu pai e tua
o dia! Alegrai-nos pelos dias que mãe!” Ele respondeu: “Mestre, tusofremos, pelos anos que passamos do isso tenho observado desde a
minha juventude”. Jesus olhou para
na desgraça!
ele com amor, e disse: “Só uma
3. Manifestai a vossa obra a vossos coisa te falta: vai, vende tudo o que
servos, e a seus filhos revelai a vos- tens e dá aos pobres, e terás um tesa glória! Que a bondade do Senhor souro no céu. Depois vem e seguee nosso Deus repouse sobre nós e me!” Mas quando ele ouviu isso,
nos conduza! Tornai fecundo, ó
Senhor, nosso trabalho.
II LEITURA (Hb 4, 12-13)
Leitura da Carta aos Hebreus.
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. E não
há criatura que possa ocultar-se di-
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ficou abatido e foi embora cheio de
tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos
discípulos: “Como é difícil para os
ricos entrar no Reino de Deus!” Os
discípulos se admiravam com estas
palavras, mas ele disse de novo:
“Meus filhos, como é difícil entrar
no Reino de Deus! É mais fácil um
camelo passar pelo buraco de uma
agulha do que um rico entrar no
Reino de Deus!” Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e
perguntavam uns aos outros: “Então, quem pode ser salvo?” Jesus
olhou para eles e disse: “Para os
homens isso é impossível, mas não
para Deus. Para Deus tudo é possível”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
PROFISSÃO DE FÉ
T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra; e
em Jesus Cristo, seu único Filho,
nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos; ressuscitou ao
terceiro dia, subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todopoderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na santa Igreja
católica; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉS
P. O jovem rico interroga Jesus,
mas não se dispõe a segui-lo. Para
que tenhamos um coração disposto
a seguir o Cristo, façamos nossas
preces ao Deus de bondade.

ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS

P. 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.
1. Senhor, para que nossa disposição de seguir a Cristo seja sincera e T. Amém.
o sirvamos com fé e ardor, especialmente nos que sofrem, nós vos ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
pedimos:
P. O Senhor esteja convosco.
T. Senhor Deus, atendei-nos e T. Ele está no meio de nós.
fortalecei nossa fé!
P. Corações ao alto.
2. Senhor, pelos que já se dispuse- T. O nosso coração está em Deus.
ram ao seguimento de Jesus e ao
serviço do Reino, para que sejam P. Demos graças ao Senhor, nosso
autênticos e perseverantes na fé, Deus.
T. É nosso dever e nossa salvanós vos pedimos:
ção.
T. Senhor Deus, atendei-nos e
P. É justo e nos faz todos ser mais
fortalecei nossa fé!
santos louvar a vós, ó Pai, no mun3. Pelos que pensam demasiado nos do inteiro, de dia e de noite, agrabens do mundo, para que trabalhem decendo com Cristo, vosso Filho,
não tanto pela comida que perece, nosso irmão.
mas pelo alimento que dura até a É ele o sacerdote verdadeiro que
vida eterna, nós vos pedimos:
sempre se oferece por nós todos,
T. Senhor Deus, atendei-nos e mandando que se faça a mesma
fortalecei nossa fé!
coisa que fez naquela ceia derradei4. Pelos membros da nossa comuni- ra.
dade, para que os benefícios ofere- Por isso, aqui estamos bem unidos,
cidos pela bondade de Deus nos louvando e agradecendo com alelevem a amá-lo com todo o nosso gria, juntando nossa voz à voz dos
anjos e à voz dos santos todos, pra
coração, nós vos pedimos:
cantar (dizer):
T. Senhor Deus, atendei-nos e
T. Santo, Santo, Santo, Senhor
fortalecei nossa fé!
Deus do universo! O céu e a terra
P. Ó Pai, que vosso povo escute proclamam a vossa glória. Hosaatentamente vossa Palavra e vos na nas alturas! Bendito o que
sirva com amor, como fez vosso vem em nome do Senhor! Hosana
Filho Jesus Cristo, que convosco nas alturas!
vive e reina para sempre.
P Senhor, vós que sempre quisestes
ficar muito perto de nós, vivendo
T. Amém.
conosco no Cristo falando conosco
por ele, mandai vosso Espírito SanLITURGIA EUCARÍSTICA
to, a fim de que as nossas oferendas
P. Orai, irmãos e irmãs, para que se mudem no Corpo e no Sangue
este sacrifício seja aceito por Deus de nosso Senhor Jesus Cristo.
Pai todo-poderoso.
T. Mandai vosso Espírito Santo!
T. Receba o Senhor por tuas P. Na noite em que ia ser entregue,
mãos este sacrifício, para a glória ceando com seus apóstolos, Jesus,
do seu nome, para nosso bem e de tendo o pão em suas mãos, olhou
toda a santa Igreja.
para o céu e deu graças, partiu o
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pão e o entregou a seus discípulos,
dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
P. 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.
P. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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.
P. 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.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só
corpo, pra sermos um só povo em
seu amor.
T. O Espírito nos una num só
corpo!
P. 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.
T. Caminhamos na estrada de
Jesus!
P. Dai ao santo Padre, o Papa N.
ser bem firme na Fé, na Caridade, e
a N., que é Arcebispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de
Jesus!

P. Esperamos entrar na vida eterna
com a Virgem, Mãe de Deus e da
Igreja, com seu esposo São José, os
apóstolos e todos os santos, que na
vida souberam amar Cristo e seus
irmãos.
T. Esperamos entrar na vida
eterna!
P. 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.
T. A todos dai a luz que não se
apaga!
P. 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.
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. T. Amém.
RITO DA COMUNHÃO
P. Rezemos, com amor e confiança,
a oração que o Senhor nos ensinou:
T. 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; perdoainos as nossas ofensas, assim como
nós perdoamos a quem nos tem
ofendido; e não nos deixeis cair
em tentação, mas livrai-nos do
mal.
P. 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.
T. Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre.
P. 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 a vossa Igreja; dai-lhe,
segundo o vosso desejo, a paz e a
unidade. Vós que sois Deus, com o
Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Como filhos e filhas do Deus da
paz, saudai-vos com um gesto de
comunhão fraterna.
ABRAÇO DA PAZ
T. 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.
P. Felizes os convidados para a
Ceia do Senhor.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de
que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo(a).
CANTO DE COMUNHÃO
ORAÇÃO DEPOIS
DA COMUNHÃO
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P. Oremos: 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.
T. Amém.
BÊNÇÃO FINAL
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe.
T. Graças a Deus.
CANTO FINAL
Saint Vincent Church &
Our Lady Aparecida Mission
6350 NW 18th St Margate, FL
33063. Fone: 954-972-0434. Fax:
954-971-9411. Websites:
www.catolicosnaflorida.org e
stvincentcatholicchurchmargate.org
E-mail: stvincent7@aol.com.

