
Com.: A liturgia de hoje nos diz 
que o caminho da plena realização 
humana passa pela obediência aos 
projetos de Deus e pelo dom total 
da vida na gratuidade aos irmãos. 
Ao contrário do que pensa o mun-
do, esse caminho não conduz ao 
fracasso, mas à vida verdadeira, à 
realização plena, à felicidade do 
ser humano. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. T. Amém. 

P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco. 

T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo! 
 

ATO PENITENCIAL  
 
P. Neste início de celebração, nos 
questionemos: “que adianta alguém 
dizer que tem fé, quando não a põe 

em prática?”. Pelas vezes em que 
nos faltou o testemunho, peçamos a 
misericórdia do Pai. 

P. Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eter-
na. T. Amém. 

/: Senhor, tende piedade de nós :/ 

/: Cristo, tende piedade de nós :/ 

/: Senhor, tende piedade de nós : 

 

HINO DE LOUVOR 
 
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 bendize-
mos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos gra-
ças por vossa imensa glória. Se-
nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, 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 Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai.  

T. Amém. 
 

ORAÇÃO DO DIA  

P. Oremos: Ó Deus, criador de to-
das as coisas, volvei para nós o 
vosso olhar e, para sentirmos em 
nós a ação do vosso amor, fazei que 
vos sirvamos de todo o coração. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos-
so Filho, na unidade do Espírito 
Santo. T. Amém. 
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DA PALAVRA DE DEUS 

MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA 

 

 

 
24º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

16 DE SETEMBRO DE 2018 - ANO B - MÊS DA BÍBLIA 

1 

(Canto sugerido:)  

1. Quero levar esta Bíblia, ir can-
tando em procissão. Ir feliz como 
quem leva / a luz do céu em suas 
mãos. 

Ergo bem alto esta Bíblia, ei-la 
entre nós e o bom Deus! É bên-
ção que à terra desce, é prece 
que sobe aos céus! É bênção que 
à terra desce, é prece que sobe 
aos céus! 

2. Quero nas mãos este Livro; vou 
levá-lo aonde for. Eu o levo pela 
vida e ele me leva ao Senhor! 



LITURGIA DA PALAVRA 
 

Com.: A Palavra de Deus nos mos-
tra que a fé se concretiza no amor 
ao próximo, sem qualquer tipo de 
discriminação ou acepção de pes-
soas. A fé se expressa não através 
de ritos formais ou de palavras va-
zias, mas através de ações concre-
tas em favor da vida. 

 
I LEITURA (Is 50, 5-9a) 

 
Leitura do Livro do Profeta Isaías. 

O Senhor abriu-me os ouvidos; não 
lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci 
as costas para me baterem e as fa-
ces para me arrancarem a barba: 
não desviei o rosto de bofetões e                         
cusparadas. Mas, o Senhor Deus é 
meu Auxiliador, por isso não me 
deixei abater o ânimo, conservei o 
rosto impassível como pedra, por-
que sei que não sairei humilhado. A 
meu lado está quem me justifica; 
alguém me fará objeções? Veja-
mos. Quem é meu adversário? 
Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus 
é meu Auxiliador; quem é que me 
vai condenar? Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (114) 
 
Andarei na presença de Deus, 
junto a ele, na terra dos vivos.  

1. Eu amo o Senhor, porque ouve o 
grito da minha oração. Inclinou pa-
ra mim seu ouvido, no dia em que 
eu o invoquei. 

2. Prendiam-me as cordas da morte, 
apertavam-me os laços do abismo; 
invadiam-me angústia e tristeza: eu 
então invoquei o Senhor “Salvai, ó 
Senhor, minha vida!” 

3. O Senhor é justiça e bondade, 
nosso Deus é amor-compaixão. É o 
Senhor quem defende os humildes: 
eu estava oprimido, e salvou-me. 

4. Libertou minha vida da morte, 
enxugou de meus olhos o pranto e 
livrou os meus pés do tropeço. An-
darei na presença de Deus, junto a 
ele na terra dos vivos. 

II LEITURA (Tg 2, 14-18) 
 
Leitura da Carta de São Tiago. 

Meus irmãos: Que adianta alguém 
dizer que tem fé, quando não a põe 
em prática? A fé seria então capaz 
de salvá-lo? Imaginai que um ir-
mão ou uma irmã não têm o que 
vestir e que lhes falta a comida de 
cada dia; se então alguém de vós 
lhes disser: “Ide em paz, aquecei-
vos”, e: “Comei à vontade”, sem 
lhes dar o necessário para o corpo, 
que adiantará isso? Assim também 
a fé: se não se traduz em obras, por 
si só está morta. Em compensação, 
alguém poderá dizer: “Tu tens a fé 
e eu tenho a prática!” Tu, mostra-
me a tua fé sem as obras, que eu te 
mostrarei a minha fé pelas obras! 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 

 
ACLAMAÇÃO  

AO EVANGELHO 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

Eu de nada me glorio, a não ser, da 
cruz de Cristo; vejo o mundo em 
cruz pregado e para o mundo em 
cruz me avisto. 
 

EVANGELHO (Mc 8, 27-35) 
 
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, Jesus partiu com 
seus discípulos para os povoados 
de Cesareia de Filipe. No caminho 
perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens que eu sou?” Eles 
responderam: “Alguns dizem que 
tu és João Batista; outros que és 
Elias; outros, ainda, que és um dos 

profetas”. Então ele perguntou: “E 
vós, quem dizeis que eu sou?” Pe-
dro respondeu: “Tu és o Messias”. 
Jesus proibiu-lhes severamente de 
falar a alguém a seu respeito. Em 
seguida, começou a ensiná-los, di-
zendo que o Filho do Homem devia 
sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes e 
doutores da Lei; devia ser morto, e 
ressuscitar depois de três dias. Ele 
dizia isso abertamente. Então Pedro 
tomou Jesus à parte e começou a 
repreendê-lo. Jesus voltou-se, 
olhou para os discípulos e repreen-
deu a Pedro, dizendo: “Vai para 
longe de mim, satanás! Tu não pen-
sas como Deus, e sim como os ho-
mens”. Então chamou a multidão 
com seus discípulos e disse: “Se 
alguém me quer seguir, renuncie a 
si mesmo, tome a sua cruz e me 
siga. Pois quem quiser salvar a sua 
vida, vai perdê-la; mas quem perder 
a sua vida por causa de mim e do 
Evangelho, vai salvá-la”. 

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 

 
PROFISSÃO DE FÉ 

 
T. Creio em Deus Pai todo-podero-
so, 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 man-
são dos mortos; ressuscitou ao ter-
ceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os  vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja 
católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na res-
surreição da carne; na vida eterna. 
Amém. 
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ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Apresentemos ao Deus de nossa 
esperança as súplicas que da vida 
trazemos para que ele nos ouça e se 
compadeça de nós: 

1. Senhor, que a vossa Igreja sem-
pre dê testemunho da fé que profes-
sa nas opções que faz pelos menos 
favorecidos do mundo, nós vos pe-
dimos: 

T. Senhor, tornai vivas nossa fé e 
nossa esperança! 

2. Senhor, alcançai a todos os que 
dizem ter fé, mas que contraditoria-
mente vivem uma vida de pecado e 
autossuficiência, de fechamento e 
egoísmo; que se convertam e vol-
tem para vós, nós vos pedimos: 

T. Senhor, tornai vivas nossa fé e 
nossa esperança! 

3. Senhor, que os que governam ou 
que se candidatam a fazê-lo, te-
nham sempre diante de si os valo-
res da vida e que se lembrem das 
promessas feitas ao povo, nós vos 
pedimos: 

T. Senhor, tornai vivas nossa fé e 
nossa esperança! 

P. Acolhei, ó Pai Santo, nossa ora-
ção confiante e, como nada pode-
mos sem vossa graça, ouvi-nos. 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. Sede propício, ó Deus, às nossas 
súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e ser-
vas para que aproveite à salvação 
de todos o que cada um trouxe em 
vossa honra. Por Cristo, nosso Se-
nhor. T. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III 
Prefácio dos Domingos do TC, IV: 
A história da salvação. P. 431/482 
 
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 salva-
ção. 

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, por Cristo, Senhor 
nosso. 

Nascendo na condição humana, 
renovou inteiramente a humanida-
de. Sofrendo a paixão, apagou nos-
sos  pecados. Ressurgindo, glorio-
so, da morte, trouxe-nos a vida 
eterna. Subindo, triunfante, ao céu, 
abriu-nos as portas da eternidade.  

E, enquanto esperamos a plenitude 
de vosso Reino, com os anjos e 
com todos os santos, nós vos acla-
mamos, cantando (dizendo) a uma 
só voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na 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 cri-
astes proclama o vosso louvor, por-
que, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espí-
rito Santo, dais vida e santidade a 
todas as coisas e não cessais de reu-
nir o vosso povo, para que vos ofe-
reça 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 Se-

nhor nosso, que nos mandou cele-
brar este mistério. 

T. Santificai nossa oferenda, ó 
Senhor! 

P. Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão, deu graças, e o 
partiu e deu a seus discípulos, di-
zendo: 

TOMAI, TODOS, E COMEI: 
ISTO É O MEU CORPO, QUE 
SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

P. 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: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO 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 Je-
sus! 

P. Celebrando agora, ó Pai, a me-
mória do vosso Filho, da sua pai-
xão 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 sacri-
fício 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! 
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P. Que ele faça de nós uma oferen-
da perfeita para alcançarmos a vida 
eterna com os vossos santos: a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, os vossos Apósto-
los e Mártires, e todos os santos, 
que não cessam de interceder por 
nós na vossa presença. 

T. Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda! 

P. E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a sal-
vação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, 
enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o papa N., o nosso ar-
cebispo N., com os bispos do mun-
do inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

P. Atendei às preces da vossa famí-
lia, que está aqui, na vossa presen-
ça. Reuni em vós, Pai de misericór-
dia, 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. Uni-
dos a eles, esperamos também nós 
saciar-nos eternamente da vossa 
glória, por Cristo, Senhor nosso. 

T. A todos saciai com vossa gló-
ria! 

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; 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. 

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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos 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 ti-
rais 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 sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

P. Oremos: Ó Deus, que a ação da 
vossa Eucaristia penetre todo o 
nosso ser para que não sejamos mo-
vidos por nossos impulsos, mas pe-
la graça do vosso sacramento. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL  
(Missal pág. 525) TC III  

 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Deus todo-poderoso vos abençoe 
na sua bondade e infunda em vós a 
sabedoria da salvação. 

T. Amém. 

P. Sempre vos alimente com os en-
sinamentos da fé e vos faça perse-
verar nas boas obras. 

T. Amém. 

P. Oriente para eles os vossos pas-
sos, e vos mostre o caminho da ca-
ridade e da paz. 

T. Amém. 

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. 

T. Graças a Deus. 
 

CANTO FINAL 
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