MISSÃO CATÓLICA NOSSA SENHORA APARECIDA

26º DOMINGO DO TEMPO COMUM
30 DE SETEMBRO DE 2018 - ANO B - MÊS DA BÍBLIA

Com.: A liturgia nos convida a purificar as nossas convicções e a nos
integrar na comunidade do Reino.
É necessário reconhecer e aceitar
que a presença e a ação do Espírito de Deus pode agir através de
pessoas que não pertencem à Igreja, mas são igualmente sinais vivos
da graça e do amor de Deus no
mundo.
CANTO DE ENTRADA
SAUDAÇÃO INICIAL

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
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus Pai misericordioso, tende
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna. T. Amém.

P. Em nome do Pai e do Filho e do /: Senhor, tende piedade de nós :/
Espírito Santo. T. Amém.
/: Cristo, tende piedade de nós :/
P. A vós, irmãos, paz e fé da parte
de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus /: Senhor, tende piedade de nós :/
Cristo.
T. Bendito seja Deus, que nos reHINO DE LOUVOR
uniu no amor de Cristo.
P. Glória a Deus nas alturas,
ATO PENITENCIAL
T. e paz na terra aos homens por
Ele amados. Senhor Deus, Rei dos
P. Examinando nossa consciência, céus, Deus Pai todo-poderoso:
peçamos perdão ao Senhor pelas nós vos louvamos, nós vos bendizevezes em que nos deixamos cor- mos, nós vos adoramos, nós vos
romper pelas tentações do mundo. glorificamos, nós vos damos gra-
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ças 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.
ORAÇÃO DO DIA

P. Oremos: Ó Deus, que mostrais
vosso poder sobretudo no perdão e
na misericórdia, derramai sempre
em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas
promessas, alcancemos os bens que
nos reservais. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T. Amém.
PROCISSÃO DE ACOLHIDA
DA PALAVRA DE DEUS

(Canto sugerido:)

SALMO RESPONSORIAL (18)

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

1. Quero levar esta Bíblia, ir cantando 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 bênção que à terra desce, é prece
que sobe aos céus! É bênção que
à terra desce, é prece que sobe
aos céus!

A lei do Senhor Deus é perfeita,
alegria ao coração.
1. A lei do Senhor Deus é perfeita,
conforto para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos
humildes.
2. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos
do Senhor são corretos e justos
igualmente.
3. E vosso servo, instruído por elas,
se empenha em guardá-las. Mas
quem pode perceber suas faltas?
Perdoai as que não vejo!
4. E preservai o vosso servo do orgulho: não domine sobre mim! E
assim puro, eu serei preservado dos
delitos mais perversos.

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Vossa palavra é verdade, orienta e
dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó Senhor!

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 ajuda como discípulos a nos situar na
lógica do Reino e a não colocar a
nossa confiança e esperança nos
II LEITURA (Tg 5, 1-6)
bens materiais, pois eles são valores perecíveis, e não asseguram a
Leitura da Carta de São Tiago.
vida plena.
E agora, ricos, chorai e gemei, por
causa das desgraças que estão para
I LEITURA (Nm 11, 25-29)
cair sobre vós. Vossa riqueza está
apodrecendo, e vossas roupas estão
Leitura do Livro dos Números.
Naqueles dias, o Senhor desceu na carcomidas pelas traças. Vosso ounuvem e falou a Moisés. Retirou ro e vossa prata estão enferrujados,
um pouco do espírito que Moisés e a ferrugem deles vai servir de tespossuía e o deu aos setenta anciãos. temunho contra vós e devorar vosAssim que repousou sobre eles o sas carnes, como fogo! Amontoasespírito, puseram-se a profetizar, tes tesouros nos últimos dias. Vede:
mas não continuaram. Dois ho- o salário dos trabalhadores que ceimens, porém, tinham ficado no faram os vossos campos, que vós
acampamento. Um chamava-se El- deixastes de pagar, está gritando, e
dad e o outro Medad. O espírito o clamor dos trabalhadores chegou
repousou igualmente sobre os dois, aos ouvidos do Senhor todo-podeque estavam na lista mas não ti- roso. Vós vivestes luxuosamente na
nham ido à Tenda, e eles profetiza- terra, entregues à boa vida, cevando
vam no acampamento. Um jovem os vossos corações para o dia da
correu a avisar Moisés que Eldad e matança. Condenastes o justo e o
Medad estavam profetizando no assassinastes; ele não resiste a vós.
acampamento. Josué, filho de Nun, Palavra do Senhor.
ajudante de Moisés desde a juven- T. Graças a Deus.
tude, disse: “Moisés, meu Senhor,
manda que eles se calem!” Moisés
respondeu: “Tens ciúmes por mim?
Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor
lhe concedesse o seu espírito!”
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
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EVANGELHO (Mc 9, 38-43.45.47-48)
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, João disse a Jesus:
“Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas
nós o proibimos, porque ele não
nos segue”. Jesus disse: “Não o
proibais, pois ninguém faz milagres
em meu nome para depois falar mal
de mim. Quem não é contra nós é a
nosso favor. Em verdade eu vos
digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo,
não ficará sem receber a sua recompensa. E, se alguém escandalizar
um destes pequeninos que creem,
melhor seria que fosse jogado no
mar com uma pedra de moinho
amarrada ao pescoço. Se tua mão te
leva a pecar, corta-a! É melhor entrar na Vida sem uma das mãos, do
que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga.
Se teu pé te leva a pecar, corta-o! É
melhor entrar na Vida sem um dos
pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a
pecar, arranca-o! É melhor entrar
no Reino de Deus com um olho só,
do que, tendo os dois, ser jogado no
inferno, onde o verme deles não
morre, e o fogo não se apaga”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ

P. Tudo isso vos pedimos, ó Deus,
confiando-nos à vossa graça infiniT. Creio em Deus Pai todo-podero- ta. Por Cristo, nosso Senhor.
so, criador do céu e da terra; e T. Amém!
em Jesus Cristo, seu único Filho,
LITURGIA EUCARÍSTICA
nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu P. Orai, irmãos e irmãs, para que
sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, este sacrifício seja aceito por Deus
morto e sepultado; desceu à man- Pai todo-poderoso.
são dos mortos; ressuscitou ao ter- T. Receba o Senhor por tuas
ceiro dia, subiu aos céus; está sen- mãos este sacrifício, para a glória
tado à direita de Deus Pai todo- do seu nome, para nosso bem e de
poderoso, donde há de vir a jul- toda a santa Igreja.
gar os vivos e os mortos. Creio no
Espírito Santo; na santa Igreja
ORAÇÃO SOBRE
católica; na comunhão dos santos;
AS OFERENDAS
na remissão dos pecados; na ressurreição da carne; na vida eterna. P. Ó Deus de misericórdia, que esta
Amém.
oferenda vos seja agradável e possa
abrir para nós a fonte de toda bênORAÇÃO DOS FIÉIS
ção. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
P. Ao Senhor, que é bom e justo,
apresentemos nossas preces, na es- ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-A
perança de vivermos a vida que ele (A Igreja a caminho da unidade)
nos pede:
Missal Pág. 842
1. Senhor, que a Igreja seja sempre
mais acolhedora para com os que a P. O Senhor esteja convosco.
ela se achegam na esperança de um T. Ele está no meio de nós.
mundo melhor, nós vos pedimos:
P. Corações ao alto.
T. Senhor, fazei-nos participanT. O nosso coração está em Deus.
tes de vosso Reino.
2. Senhor, dai ao vosso povo a reta P. Demos graças ao Senhor, nosso
consciência da vossa vontade e aju- Deus.
dai na superação das contradições T. É nosso dever e nossa salvaque há entre o que se crê e o que se ção.
vive, nós vos pedimos:
P. Na verdade, é justo e necessário,
T. Senhor, fazei-nos participan- é nosso dever e salvação dar-vos
graças e cantar-vos um hino de glótes de vosso Reino.
3. Senhor, olhai para as injustiças ria e louvor, Senhor, Pai de infinita
cometidas por quem faz da acumu- bondade. Pela palavra do Evangelação dos bens materiais a finalida- lho do vosso Filho reunistes uma só
de da sua existência e ajudai-nos a Igreja de todos os povos, línguas e
nações. Vivificada pela força do
superá-las, nós vos pedimos:
vosso Espírito não deixais, por
T. Senhor, fazei-nos participan- meio dela, de congregar na unidade
tes de vosso Reino.
todos os seres humanos.
4. Senhor, tornai a caridade um si- Assim, manifestando a aliança do
nal distintivo daqueles que, ao ve- vosso amor, a Igreja transmite
rem as dores do mundo, desejam constantemente a alegre esperança
que todos possam ter vida em ple- do vosso reino e brilha como sinal
nitude, nós vos pedimos:
da vossa fidelidade que prometestes
T. Senhor, fazei-nos participan- para sempre em Jesus Cristo, Setes de vosso Reino.
nhor nosso.
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Por esta razão, com todas as virtudes do céu, nós vos celebramos na
terra, cantando (dizendo) com toda
a Igreja 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 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.
T. O vosso Filho permaneça entre
nós!
P. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
P. 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.
P. 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.
P. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

P. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja. Fortalecei o
vínculo da unidade entre os fiéis
leigos e os pastores do vosso povo,
em comunhão com o nosso Papa N.
e o nosso Arcebispo N, e os bispos
do mundo inteiro, para que o vosso
povo, neste mundo dilacerado por
discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz.
T. Confirmai na caridade o vosso
povo!
P. 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz
eterna!
P. Concedei-nos ainda, no fim da
nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde
viveremos para sempre convosco. E
em comunhão com a bem-aventurada 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. T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO

CANTO DE 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. Irmãos e irmãs, saudai-vos com
um gesto de comunhão fraterna!

ORAÇÃO DEPOIS
DA COMUNHÃO

ABRAÇO DA PAZ

P. Oremos: Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia renove a nossa vida para que, participando da
paixão de Cristo neste mistério, e
anunciando a sua morte, sejamos
herdeiros da sua glória. 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

ORAÇÃO ANTES
DE LER A BÍBLIA
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 consigamos a vida eterna. Amém.

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
Saint Vincent Church &
que tirais o pecado do mundo, Our Lady Aparecida Mission
dai-nos a paz.
6350 NW 18th St Margate, FL
P. Felizes os convidados para a
33063. Fone: 954-972-0434. Fax:
Ceia do Senhor.
954-971-9411. Websites:
T. Senhor, eu não sou digno(a) de
www.catolicosnaflorida.org e
que entreis em minha morada,
stvincentcatholicchurchmargate.org
mas dizei uma palavra e serei salE-mail: stvincent7@aol.com.
vo(a).
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