1

01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
Preparar com carinho, todo o espaço celebrativo, destacando a mesa da palavra. Iniciar a celebração, cantando de forma suave o canto
de ambientação.

02. AMBIENTAÇÃO (Adenor Leonardo Terra)
VÓS SOIS O SAL DA TERRA, VÓS SOIS A LUZ DO MUNDO, LEVAI AOS POVOS TODOS O AMOR,
MEU DOM FECUNDO! TEU REINO, Ó JESUS CRISTO, QUEREMOS PROPAGAR, SEGUINDO O TEU
EXEMPLO, O MUNDO TRANSFORMAR!
1 - Instruídos por tua santa Palavra, chamados e enviados para cumprir a missão!

03. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo! Sejam todos bem-vindos a este encontro fraterno em que nos
reunimos para fazer memória da Páscoa de Cristo e celebrar a nossa vida
marcada por alegrias, dificuldades e esperanças. Hoje celebramos o Dia da
Bíblia, o livro sagrado que orienta a nossa vida de cristãos, e queremos dar
o devido valor a essa Palavra escrita e proclamada, que nos revela muitas
coisas para o nosso bem viver e nos traz, de modo especial, o convite para
sermos profetas, que anunciem a verdade e denunciem o que se opõe ao
Reino de Deus. Na alegria de estarmos reunidos em comunidade, iniciemos
esta celebração eucarística, cantando.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e padre.

04. CANTO INICIAL (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI, E NA ALEGRIA CANTAR SEU LOUVOR. EM SUA CASA SOMOS
FELIZES: PARTICIPAMOS DA CEIA DO AMOR.
1. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo
com segurança lhe dá salvação.
2. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa sentar. E partilha conosco o seu
Pão, somos irmãos ao redor deste altar.
3. Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que
busca em Deus sua fonte de amor.

05. SAUDAÇÃO INICIAL (Cantado - Frei Luiz Turra - Missal Romano)
Padre - Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo! Amém!
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Padre - Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a
comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Todos - BENDITO, BENDITO, SEJA DEUS QUE NOS REUNIU NO AMOR DE
CRISTO.
06. ATO PENITENCIAL
Padre - Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e nos reconcilia com
o Pai abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos
indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor (silêncio). Imploremos seu
perdão, cantando.
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

1. Perdão, Senhor, pelas vezes que sufocamos a vossa Palavra com nossas preocupações.
Queremos pedir vosso perdão. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
2. Perdão, Jesus, quando vossa luz ofuscamos, fazendo de vossa doutrina apenas lei. Queremos
pedir vosso perdão. JESUS,TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)
3. Perdão, Senhor, quando nós nos desesperamos e não mais buscamos a vossa misericórdia.
Queremos pedir vosso perdão. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS! (bis)

Padre - Deus de amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
07. HINO DO GLÓRIA (L - Missal Romano/Eliane Ribeiro)

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!
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano - p. 370)

09. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (L e M - Ir. Agostinha Vieira de Melo) (Missa da Manhã)
DESÇA COMO A CHUVA A TUA PALAVRA, QUE SE ESPALHE COMO ORVALHO, COMO CHUVISCO
NA RELVA, COMO AGUACEIRO NA GRAMA. AMÉM!
10. ENTRADA DO LIVRO DA PALAVRA (L e M - Ir. Agostinha Vieira de Melo) (Missas da Noite)
Preparar com criatividade a entrada do Livro da Palavra com velas, flores, gestos orantes .... e, na proclamação do Evangelho, fazer a
procissão com o Evangeliário.
(Grupo Palestrina)

1. Tua Palavra nos chegou por meio das tradições contada de boca em boca atravessou gerações,
hoje, séculos depois, contagia multidões.
QUE TUA PALAVRA PRESERVE AS NOSSAS FAMÍLIAS, ORIENTE NOSSOS FILHOS, GUIE AS
NOSSAS NAÇÕES, BÍBLIA SAGRADA FONTE VIVA DE PARTILHA, INDICAÇÃO QUE NOS BRILHA,
LUZ DOS NOSSOS CORAÇÕES.

3
2. São setenta e três os livros com tantos ensinamentos: cartas pastorais, históricos, proféticos e
agrupamento com resposta para tudo: Antigo e Novo Testamento.
3. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração de Abraão a Jesus Cristo fica uma grande
lição, a fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição.
11. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS (11, 25-29)
12. SALMO RESPONSORIAL (18)(CD Liturgia IX)
A LEI DO SENHOR DEUS É PERFEITA, ALEGRIA AO CORAÇÃO. (bis)
- A Lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria
dos humildes.
- É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e
justos igualmente.
- E vosso servo, instruído por eles, se empenha em guardá-los. Mas quem pode perceber suas
faltas? Perdoai as que não vejo!
- E preservai o vosso servo do orgulho: não domine sobre mim! E assim puro, eu serei
preservado dos delitos mais perversos.
13. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO (5, 1-6)
14. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA. (bis)
1. Palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó Senhor!
15. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (9, 3843.45.47-48)
16. HOMILIA
17. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
18. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Atentos aos apelos do Senhor e movidos pela ação do Espírito Santo, peçamos que
acolha nossas orações e nos torne dignos de suas bênçãos, cantando: ACOLHEI NOSSA PRECE,
SENHOR! SOBRE NÓS DERRAMAI VOSSO AMOR! (A. Cangiani)
- Senhor, concedei sabedoria a Vossa Santa Igreja e seus pastores, para que, atentos e
esclarecidos por Vossos sagrados ensinamentos, continuem firmes na fé e revelem ao mundo o
verdadeiro rosto de Cristo, dando a todos o Pão da Palavra, da Eucaristia e o serviço da caridade.
Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai e iluminai a cada um de nós que vai eleger nossos representantes através
do voto, para que tenhamos fé, consciência e discernimento, pelo ato cristão e cívico que vamos
realizar. Nós vos pedimos.
- Senhor, daí a todas as famílias e comunidades profundo amor à Sagrada Escritura, para que por
meio das reflexões e orações busquem sempre o entendimento da Vossa Palavra, como sustento
na caminhada, e sejam capazes de escutar e perceber a Vossa voz que age em nós. Nós vos
pedimos.
- Senhor, velai por todos os secretários e secretárias paroquiais que comemoram o seu dia, para
que sejam revigorados na missão de acolher e auxiliar a uma melhor proximidade entre os fiéis e
a Paróquia. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos, suplicando ao Senhor que nos ensine a ler e a amar as Sagradas Escrituras:
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Meu Senhor e meu Pai! Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua Santa
Palavra! Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te
louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra, os pecadores
se convertam, os justos perseverem na graça e todos alcancem a vida eterna. AMÉM!

19. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - O Espírito de Deus sopra onde e como quer. Pela Sagrada
Escritura, o Pai, que está no céu, vem carinhosamente ao encontro de seus
filhos e filhas para falar e ensinar o caminho a seguir. Apresentemos ao
altar do Senhor, com o pão e o vinho, a nossa disposição de participar das
celebrações, da catequese, dos grupos de oração, reza do terço em família,
encontros e círculos bíblicos, e em outros momentos de oração e reflexão
que a Igreja nos oferece.
20. CANTO DAS OFERENDAS
(Zé Martins)

1. Tanta coisa a Bíblia ensina, uma delas é partilhar, pra mostrar que aprendemos o gesto, vamos
todos até o altar.
NESTA MESA DEIXAR NOSSOS DONS PRO SENHOR TRANSFORMÁ-LOS EM VIDA COM ESTE PÃO
E ESTE VINHO BENDITO, NOSSO MUNDO NÃO TERÁ FERIDAS.
2. Tanta coisa Jesus nos falou, ensinou o povo a repartir, pra mostrar que aprendemos o gesto,
hoje também fazemos aqui.
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

COM O PÃO E COM O VINHO NOSSA OFERTA APRESENTAMOS, NOSSA VIDA E MISSÃO, EM TUA
PALAVRA RENOVAMOS.
1. Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração pra acolhermos a tua Palavra e
sentirmos a transformação.
2. Ofertamos as nossas famílias, onde tua Palavra é luz, juventude, infância, velhice, todo aquele
que abraça a Cruz.
3. Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor, doação. Que a tua Palavra, Senhor, firme
sempre a nossa união.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 370)
Padre–Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda vos seja agradável e possa abrir para nós a
fonte de toda a bênção. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
21. PREFÁCIO DOS DOMINGOS DO TEMPO COMUM (Missal Romano - p. 436)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
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Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos,
Senhor, Pai santo, fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo festivo, nos acolhestes em
vossa casa. Hoje, a vossa família, para escutar vossa Palavra e repartir o pão consagrado, recorda
a Ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira
repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa
misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos,
cantando a uma só voz
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

Nosso Deus Senhor é Santo, Santo, Santo. Do universo Criador, Santo, Santo. Céus e terra alegres
cantam Santo, Santo. E nós cantamos seu louvor, Santo é o Senhor! Lá no céu e aqui na terra,
hosana, hosana. Bendito seja o Senhor, hosana, hosana. Nosso Rei e nosso Deus, hosana, hosana.
A Ele glória e louvor, hosana ao Senhor. Bendito é aquele que vem! Hosana! Amém! Bendito é
aquele que vem! Hosana!
22. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III (Missal Romano - p. 482)
Padre - 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 Espírito 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.
Todos - SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
Padre - 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.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - 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.
Padre - 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.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO E BEBEMOS DESTE CÁLICE,
ANUNCIAMOS, SENHOR, A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS A VOSSA VINDA!
Padre - 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.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - 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.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos
santos: a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa
presença.
Todos - FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
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Padre - 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 Francisco, o nosso bispo Dom Joaquim Wladimir,
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - 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.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - 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.
Todos - A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
Padre - Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Padre - 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.
Todos - AMÉM!

23. PAI NOSSO E ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - 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.
Todos - VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
24. CORDEIRO (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de
nós. (bis)Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a
paz. Senhor, a vossa paz.
25. CANTOS DE COMUNHÃO
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue
derramado, e crê nas minhas palavras que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem
sede em sua lida.
EIS QUE SOU O PÃO DA VIDA, EIS QUE SOU O PÃO DO CÉU; FAÇO-ME VOSSA COMIDA, EU SOU
MAIS QUE LEITE E MEL.
2. O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção.
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3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde
estou.
4. Eu sou a Palavra viva que sai da boca de Deus, sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos
meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se
apaga.
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. Não pode faltar à palavra, não pode faltar-nos o pão, não pode faltar compromisso, a quem
quer um mundo de irmãos.
TEU PÃO, Ó SENHOR, NOS SUSTENTA NA LUTA DE UM MUNDO MELHOR. O TEU EVANGELHO
TRANSFORMA, TU ÉS NOSSO DEUS SALVADOR. (bis)
2. Passaste no mundo dos homens, fazendo a todos o bem. Teu jeito de amar os humildes, a
todos ensinas também.
3. A Boa Notícia do Reino aos pobres Tu vens anunciar: É Deus que se põe ao seu lado, é Deus
que nos vem libertar.
4. Contigo fazendo aliança, fazemos também comunhão. A causa que tu abraçaste anima a tomar
posição.
5. Senhor, o teu povo reunido, comunga teu gesto de amor. Aprende a viver na partilha dos
pobres se faz defensor.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

26. PÓS-COMUNHÃO (Amália Ursi - Waldeci Farias)
QUERO CANTAR AO SENHOR, SEMPRE ENQUANTO EU VIVER, HEI DE PROVAR SEU AMOR, SEU
VALOR E SEU PODER.
1. Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar; quando expiram, voltam ao
chão, seus projetos vão logo acabar.
2. Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez
tudo mantém sua aliança.
3. Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia,
pra sempre. Amém.
27. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 368)

28. COMUNICADOS IMPORTANTES
- Iniciamos no próximo dia 03/10, a novena de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, aqui em
nossa Matriz. Será entregue no final da celebração, a programação. Participemos!
29. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – n.10)
O padre realiza a bênção com o Livro dos Santos Evangelhos. Enquanto o cerimoniário o traz ao presidente e após a bênção, canta-se o
refrão a seguir:

QUE TUA PALAVRA PRESERVE AS NOSSAS FAMÍLIAS, ORIENTE NOSSOS FILHOS, GUIE AS
NOSSAS NAÇÕES, BÍBLIA SAGRADA FONTE VIVA DE PARTILHA, INDICAÇÃO QUE NOS BRILHA,
LUZ DOS NOSSOS CORAÇÕES.
30. CANTO FINAL (Grupo Palestrina)
1. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A Palavra de Deus nos ensina e nos
aponta a direção: sejamos comunicadores, a Bíblia é comunicação!
VAMOS, VAMOS COMUNICAR QUE O AMOR DE DEUS É REVELAÇÃO. VAMOS, VAMOS
TESTEMUNHAR QUE A BÍBLIA É COMUNICAÇÃO.
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2. Repletos do amor do Senhor, de sua Palavra e seu Pão, fiéis comuniquemos o amor, pois Deus
se faz comunicação. Testemunharemos com ardor, pois essa é a nossa missão.
Leituras da Semana
2ª feira: Jó 1,6-22; Is 66,10-14c; Sl 16; Lc 9,46-50
3ª feira: Ex 23,20-23; Sl 90; Mt 18,1-5.10
4ª feira: Jó 9,1-12.14-16; Sl 87; Lc 9,57-62
5ª feira: Jó 19,21-27; Gl 6,14-18; Sl 26; Lc 10,1-12
6ª feira: Jó 38,1.12-21; 40,3-5; Sl 138; Lc 10,13-16
Sábado: Jó 42,1-3.5-6.12-16; Sl 118; Lc 10,17-24
Domingo: Gn 2,18-24; Sl 127; Hb 2,9-11; Mc 10,2-16

