MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA

31º DOMINGO DO TEMPO COMUM
4 DE NOVEMBRO DE 2018 - ANO B

Com.: A liturgia do 31º Domingo
do Tempo Comum nos diz que o
amor está no centro da experiência
cristã. O caminho da fé que, dia a
dia somos convidados a percorrer,
resume-se no amor Deus e no amor
aos irmãos - duas vertentes que
não se excluem, antes se complementam mutuamente.
CANTO DE ENTRADA
SAUDAÇÃO INICIAL
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus
Cristo, o amor do Pai e a comunhão
do Espírito Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL

HINO DE LOUVOR

P. De coração arrependido, peçamos humildemente a Deus que nos
conceda o perdão pelos pecados:
P. Senhor, que viestes, não para
condenar, mas para perdoar, tende
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a
quem muito ama, tente piedade de
nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. T. Amém.

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 vós, o Senhor, só vós o
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
T. Amém.
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ORAÇÃO DO DIA

P. Oremos: Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos
filhos e filhas a graça de vos servir
como devem, fazei que corramos
livremente ao encontro das vossas
promessas. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
T. Amém.
LITURGIA DA PALAVRA
Com.: A primeira leitura nos apresenta o início do “Shemá Israel”, a
solene proclamação de fé que todo
o israelita devia fazer diariamente.
O amor a Deus e o amor ao próximo é o maior mandamento. Para os
judeus, a vontade de Deus experimenta-se na Lei e nos mandamentos. A Lei é expressão da vontade
de Deus.
I LEITURA (Dt. 6, 2-6)
Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo:
“Temerás o Senhor teu Deus, observando durante toda a vida todas
as suas leis e os seus mandamentos
que te prescrevo, a ti, a teus filhos e
netos, a fim de que se prolonguem
os teus dias. Ouve, Israel, e cuida
de os pôr em prática, para seres feliz e multiplicares sempre mais, na
terra onde corre leite e mel, como
te prometeu o Senhor, o Deus de
teus pais. Ouve, Israel, o Senhor,
nosso Deus, é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com
todo o teu coração, com toda a tua
alma e com todas as tuas forças. E
trarás gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te ordeno”.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

1. Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador! Ó meu Deus, sois o
rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação.
2. Ó meu Deus, sois o rochedo que
me abriga sois meu escudo e proteção: em vós espero! Invocarei o
meu Senhor: a ele a glória! E dos
meus perseguidores serei salvo!
3. Viva o Senhor! Bendito seja o
meu Rochedo! E louvado seja
Deus, meu Salvador. Concedeis ao
vosso rei grandes vitórias e mostrais misericórdia ao vosso Ungido.
II LEITURA (Hb 7, 23-28)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se em grande número, porque a morte os impedia de
permanecer. Cristo, porém, uma
vez que permanece para a eternidade, possui um sacerdócio que não
muda. Por isso ele é capaz de salvar
para sempre aqueles que, por seu
intermédio, se aproximam de Deus.
Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o
sumo-sacerdote que nos convinha:
santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima
dos céus. Ele não precisa, como os
sumo-sacerdotes oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus
próprios pecados e depois pelos do
povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A
Lei, com efeito, constituiu sumossacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que
veio depois da Lei, constituiu alguém que é Filho, perfeito para
sempre. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

EVANGELHO (Mc 12, 28b-34)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, um mestre da Lei,
aproximou-se de Jesus e perguntou:
“Qual é o primeiro de todos os
mandamentos?” Jesus respondeu:
“O primeiro é este: Ouve, ó Israel!
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua
alma, de todo o teu entendimento e
com toda a tua força! O segundo
mandamento é: Amarás o teu próximo com a ti mesmo! Não existe
outro mandamento maior do que
estes”. O mestre da Lei disse a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na verdade, é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além
dele. Amá-lo de todo o coração, de
toda a mente, e com toda a força, e
amar o próximo como a si mesmo é
melhor do que todos os holocaustos
e sacrifícios”. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência, e
disse: “Tu não estás longe do Reino
de Deus”. E ninguém mais tinha
coragem de fazer perguntas a Jesus.
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
ACLAMAÇÃO
direita de Deus Pai todo-poderoso,
AO EVANGELHO
donde há de vir a julgar os vivos e
os mortos. Creio no Espírito Santo;
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
SALMO RESPONSORIAL (17) Quem me ama realmente guardará na santa Igreja católica; na comuminha palavra, e meu Pai o amará, nhão dos santos; na remissão dos
pecados; na ressurreição da carne;
Eu vos amo, ó Senhor, porque e a ele nós viremos.
na vida eterna. Amém.
sois minha força!
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ORAÇÃO DOS FIÉIS

P. Meus irmãos e irmãs, o Senhor
pede-nos a radicalidade da caridade: amar a Ele sobre todas as coisas
e nosso próximo como a nós mesmo. Confiantes no amor que Ele
tem por nós, elevemos nossas preces, pedindo:
T. Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendeinos!
1. Por toda a Igreja, para que seja testemunha da caridade no mundo e assim reconhecida por todos os povos,
pedimos:
T. Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendeinos!
2. Por nossos governantes, para que
amem o irmão como a si mesmos,
servindo-o de coração, pedimos:
T. Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendeinos!
3. Por todos os doentes, da alma ou do
corpo, para que sejam, no Senhor, curados e libertados, juntando a sua dor
ao Sacrifício redentor da cruz, pedimos:
T. Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendeinos!
4. Por cada um de nós, para que sejamos repletos do amor do Senhor e O
amemos acima de tudo e a nosso próximo como a nós mesmos, pedimos:
T. Cristo, ouvi-nos! Cristo, atendeinos!
P. Senhor, que nos amastes primeiro e nos chamastes para sermos
ovelhas do vosso rebanho, ouvi piedoso as orações que vosso povo
humildemente vos confia. Tudo
isso vos pedimos por Cristo, nosso
Senhor.
T. Amém.
LITURGIA EUCARÍSTICA
P. Orai, irmãos e irmãs, para que
este sacrifício seja aceito por Deus
Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para a glória
do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.

ORAÇÃO SOBRE
AS OFERENDAS
P. Ó Deus, que este sacrifício se
torne uma oferenda perfeita aos
vossos olhos e fonte de misericórdia para nós. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Prefácio dos Domingos do Tempo
Comum VI. M. Rom., p. 433/482)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. 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 nós 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 (dizendo) a uma
só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor,
Deus do universo! O céu e a terra
proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito o que
vem em nome do Senhor! Hosana
nas alturas!
P. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, e pela força do Espí-
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rito Santo, dais vida e santidade a
todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e o Sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, 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 tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu 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. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao
céu, e enquanto esperamos a sua
nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de
vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda
da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com
o Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida
eterna com os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu
esposo São José, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos,
que não cessam de interceder por
nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo: o
vosso servo o Papa N., o nosso arcebispo N., com os Bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo
que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas
dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

P. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem
e toda graça.
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.
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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
P. Oremos: Ó Deus, frutifique em
nós a vossa graça, a fim de que,
preparados por vossos sacramentos,
possamos receber o que prometem.
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.

