
RITOS INICIAIS

Mês da BíBlia

24º dOMiNGO dO TEMPO COMUM 

 

A. Caros irmãos e irmãs, reunimo-
nos hoje como comunidade de fé 
para conhecer verdadeiramente o 
Senhor Jesus e partilhar sua palavra 
e sua Eucaristia. Cantemos:

1. CaNTO dE aBERTURa [Hin. ABC L., p.161]
Abre, Senhor nossos lábios / pra que nossa boca te 
cante / eternamente os teus louvores, / em tons e 
acordes vibrantes.
1. Tu és, Senhor, o Caminho / que os nossos passos 

conduz. / Queremos que a tua Palavra / nas trevas 
pra nós seja luz.

2. Tu és, Senhor a Verdade / em quem professamos 
a crença. / Queremos que a tua Palavra / do teu 
grande amor nos convença.

3. Tu és, Senhor plena Vida, / a qual nós devemos 
viver. / Queremos que a tua Palavra / em nós possa 
permanecer.

2. saUdaÇÃO
s. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. amém.
s. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus 
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
T. Bendito seja deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. aTO PENiTENCial
s. No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, nós também somos 
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (pausa). 
s. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
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s. Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, 
tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
s. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

s. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida 
eterna.
T. amém.

4. HiNO dE lOUVOR (cantado)
- 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.

5. ORaÇÃO
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, criador de todas as 
coisas, volvei para nós vosso olhar e, para sentirmos 
em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos 
de todo coração. P.N.S.J.C.
T. amém.

A. Para a transformação desejada 
do mundo, faz-se necessário 
primeiramente ouvir. Aprendamos 
do Mestre pela palavra de 
salvação. Ouçamos:

6. PRiMEiRa 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 
faces 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, 
porque sei que não sairei humilhado. A meu lado 
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está quem me justifica; alguém me fará objeções? 
Vejamos. 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.

7. salMO REsPONsORial / 114 (116a)
andarei na presença de deus, / junto a ele na terra 
dos vivos.
•	 Eu	amo	o	Senhor,	/	porque	ouve	o	grito	da	minha	

oração. / Inclinou para mim seu ouvido / no dia 
em que eu o invoquei.

•	 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!”

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

•	 Libertou	minha	vida	da	morte,	/	enxugou	de	meus	
olhos o pranto / e livrou os meus pés do tropeço. 
/ Andarei na presença de Deus, / junto a Ele na 
terra dos vivos.

8. sEGUNda lEiTURa (Tg 2,14-18)
Leitura da Carta de 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 irmão ou uma irmã 
não tem 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 
isto? 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.

9. aClaMaÇÃO aO EVaNGElHO (Gl 6,14)
Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu de nada me glorio, a não ser da cruz de Cristo; 
vejo o mundo em cruz pregado e pro mundo em 
cruz me avisto.

10. EVaNGElHO (Mc 8,27-35)
s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
T. Glória a vós, senhor.
s. 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?” Pedro respondeu: 
“Tu és o Messias.”Jesus proibiu-lhes severamente de 
falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou 
a ensiná-los, dizendo 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 repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai pra 
longe de mim, satanás! Tu não pensas como Deus, 
e sim como os homens”. 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.

11. PROFissÃO dE FÉ (Símbolo apostólico)
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 todo-poderoso, 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.

12. PRECEs da COMUNidadE
s. Invoquemos o Senhor, Pai de amor, e, com 
confiança filial, dirijamos-lhe nossas preces.
l. Por todas as pessoas que passam neste momento 
por provações e também por incompreensões, para 
que mantenham a fé e a esperança:
T. senhor, escutai a nossa prece!
l. Para que nossa paróquia consiga pôr em prática 
as ações propostas pelo Sínodo Diocesano como 
concretização do desejo missionário de chegar a todos:
T. senhor, escutai a nossa prece!
l. Pelos grupos de reflexão bíblica, para que 
consigam entusiasmar as pessoas para buscarem 
compreender melhor a Palavra de Deus:
T. senhor, escutai a nossa prece!

(Preces da comunidade)
s. Acolhei, Senhor, nossas preces e ajudai-nos 
sempre, pois nada podemos sem vós. P.C.N.S. 
T. amém.

A. Entregamos ao Senhor nosso 
desejo sincero de seguimento junto 
com nossos dons. Cantemos:

13. aPREsENTaÇÃO dOs dONs [Hin. ABC L., p.165]
1. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e 

assim repartir, / pode contar com a mão de Deus, 
que sustenta os seus e sabe cumprir.

Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o sol 
nos deu. / Nos esperava quando amanheceu! / Só 
nos pediu amor! Santo é o Senhor! / Vem e oferece 
mesmo o Filho seu, / pra nos dizer que nunca se 
esqueceu / de nos doar seu amor!
2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe negando 

o pão, e assim persistir, / vai se entender com a 
mão de Deus, que sustenta os seus e sabe cumprir.
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Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
T. santificai nossa oferenda, ó senhor!
s. 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.
s. 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. 
s. Eis o mistério da fé!
T. anunciamos, senhor, a vossa morte e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, senhor Jesus!
s. 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!
s. 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!
s. 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 esposo, 
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!
s. 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 Pedro, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja!
s. 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!
s. 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.
s. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
s. 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.

16. RiTO da COMUNHÃO
A. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que 
os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das 
asas de Deus.

3. Quem se fizer contra essa opressão, que destrói 
o irmão, e assim resistir, / vai revelar qual a mão 
de Deus, que sustenta os seus e sabe cumprir.

Ou: 
1. Numa terra distante daqui, / um povo buscava sua 

libertação. / Este povo era um povo de escravos, / já 
sem esperança no seu coração. / Deste povo surgiu 
um profeta, / de sua vida ao Senhor fez oferta.

Ao ouvir a Palavra de Deus, que é amor, / o seu 
povo libertou! (2x)
2. Mas aqui, neste chão, nossa terra, / um povo sofrido 

eleva sua mãos. / Fala alto o Senhor por suas vozes, / 
que clamam justiça e libertação. / Este povo também 
tem profeta, / de sua vida ao Senhor faz oferta.

Escutando a Palavra de Deus o chamar, / quer seu 
povo libertar! (2x)

14. ORaÇÃO sOBRE as OFERENdas
s. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o senhor por tuas mãos este sacrifício, 
para a glória do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa igreja.
s. Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas e 
acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos 
e servas, para que aproveite à salvação de todos o 
que cada um trouxe em vossa honra. P.C.N.S.
T. amém.

15. ORaÇÃO EUCaRísTiCa iii
Prefácio dos Domingos do Tempo Comum, VII
“A salvação pela obediência de Cristo” (Missal, p.434)
s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em deus.
s. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
s. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever 
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo  lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. De 
tal modo amastes o mundo, que nos enviastes, como 
Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a 
nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amastes 
nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até 
à morte, restaurou o que nossa desobediência fizera 
perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os 
santos, entoamos um cântico novo, para proclamar a 
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!
s. 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.
T. santificai e reuni o vosso povo!
s. 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 
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17. CaNTO dE COMUNHÃO [Hin. ABC L., p.163]
1. Bem-vindos à mesa do Pai, / onde o Filho se faz 

fraternal refeição. / É Cristo a forte comida, / o 
pão que dá vida com amor-comunhão.

Vinde, ó irmãos, adorar; vinde adorar o Senhor.
A Eucaristia nos faz Igreja, Comunidade de amor.
2. Partimos o único pão, no altar refeição, ó mistério 

de amor. / Nós somos sinais de unidade / na fé, 
na verdade, convosco, ó Senhor.

3. No longo caminho que temos, / o pão que 
comemos nos sustentará. / É Cristo o pão 
repartido, / que o povo sofrido vem alimentar.

4. Há gente morrendo de fome, / sofrendo e sem 
nome, sem terra e sem lar. / Não é a vontade de 
Deus, / pois Jesus, Filho seu, quis por nós se doar.

Ou: (Mc 8,35 - Sl 139)
Se alguém me quer seguir / a si tem que negar. 
/ Tomar a cruz e vir / comigo a caminhar… / Se 
alguém me quer seguir, / a cruz tomar! 
1. Meu coração penetras / e lês meus pensamentos. 

/ Se luto ou se descanso, / tu vês meus 
movimentos. / De todas as minhas palavras / tu 
tens conhecimento. 

2. Quisesse eu me esconder / do teu imenso olhar, 
/ subir até o céu, / na terra me entranhar, / atrás 
do horizonte, / lá, iria te encontrar! 

3. Por trás e pela frente, / teu ser me envolve e cerca. / 
O teu saber me encanta, / me excede e me supera. / 
Tua mão me acompanha, / me guia e me acoberta. 

4. Se a luz do sol se fosse, / Que escuridão seria!... / 
Se as trevas me envolvessem, / o que adiantaria?... 
/ Pra ti, Senhor, a noite / é clara como o dia! 

5. As fibras do meu corpo / teceste e entrançaste. / 
No seio de minha mãe / bem cedo me formaste. / 
Melhor do que ninguém / me conheceste e amaste! 

6. Teus planos insondáveis! / Sem fim, tuas maravilhas! 
/ Contá-las eu quisera, / mas quem o poderia?... / 
Como da praia a areia, / só tu as saberias? 

7. Que os maus da terra sumam, / pereçam 
os violentos, / que tramam contra ti, / com 
vergonhoso intento, / abusam do teu nome / para 
seus planos sangrentos. 

8. Mas vê meu coração / e minha angústia sente! / 
Olha, Senhor, meus passos, / se vou erradamente! 
/ Me bota no caminho / da vida para sempre!

18. ORaÇÃO dEPOis da COMUNHÃO
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, que a ação da vossa 
Eucaristia penetre todo o nosso ser, para que não 
sejamos movidos por nossos impulsos, mas pela 
graça do vosso sacramento. P.C.N.S.
T. amém.
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19. aVisOs

20. BêNÇÃO E dEsPEdida 
Tempo Comum, III (Missal, p.525)
s. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua bondade 
e infunda em vós a sabedoria da salvação.
T. amém.
s. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé 
e vos faça perseverar nas boas obras.
T. amém.
s. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz.
T. amém.
s. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e 
Espírito Santo.
T. amém.

21. CaNTO FiNal
A Bíblia é a Palavra de Deus  / semeada no meio do 
povo.  / Que cresceu, cresceu  e nos transformou,  
/ ensinando-nos viver um mundo novo. 
1. Deus é bom, nos ensina a viver,  / nos revela o 

caminho a seguir.  / Só no amor partilhando seus 
dons,  / sua presença iremos sentir. 

2. Somos povo, o povo de Deus / e formamos o reino 
de irmãos.  / E a Palavra que é viva nos guia  / e 
alimenta a nossa união. 

lEiTURas da sEMaNa
2a feira: 1Cor 11,17-26.33; Sl 39(40); Lc 7,1-10.
3a feira: 1Cor 12,12-14.27-31; Sl 99(100); Lc 7,11-17.
4a feira: 1Cor 12,31-13,1-13; Sl 32(33); Lc 7,31-35.
5a feira: 1Cor 15,1-11; Sl 117(118); Lc 7,36-50.
6a feira (são Mateus, ap): Ef 4,1-7.11-13; Sl 18(19); Mt 9,9-13.
sábado: 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55(56); Lc 8,4-15.
25º dTC: Sb 2,12.17-20; Sl 53(54); Tg 3,16–4,3; Mc 9,30-37.

CONViTE dO sETOR MÚsiCa PaRa 
MÚsiCOs, CaTEQUisTas E iNTEREssadOs

Oficina para Multiplicadores: 
Trabalhar a Música litúrgica com Crianças. 

A  O f i c i n a ,  q u e 
será realizada em 
dois sábados pela 
manhã,  tem por 
objetivo contribuir 
com  músicos que 

animam as celebrações de primeira comunhão 
e também com catequistas, oferecendo recursos 
pedagógicos que despertem o interesse das crianças 
ao aprendizado do canto litúrgico, na catequese e nas 
celebrações, sobretudo em sua primeira comunhão.

Quando: Sábado 22 e 29 de Setembro de 2018 das 
9h às 12h
Onde: Salão Paroquial da Paróquia Santo Antônio 
Largo São Francisco, 113 – Vila Alpina - Santo André
Quanto: Contribuição espontânea
Facilitadora: Maria Aparecida Bento (Cidinha). Drª em 
Ciências da Comunicação. Mestre em Artes. Bacharel 
em Piano, Licenciada em Letras Modernas e Educação 
Musical.
incrições: www.diocesesa.org.br/setor-musica-inscricoes
Vagas limitadas!
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