
23º DOMINGO DO TEMPO COMUM

05 de setembro de 2021 - Ano B - Verde

“Ele tem feito bem todas as coisas: aos surdos 
faz ouvir e aos mudos falar”. Mc 7,37

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A presença de Cristo no meio da comuni-
dade rompe com a surdez daqueles que não ouvem 
a Palavra e a mudez daqueles que não a anunciam. 
Iluminados pelo Espírito Santo, nos reunimos em 
comunidade para ouvir sua Palavra e celebrar sua 
presença em nosso meio.

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redi-
mistes e adotastes como filhos e filhas, concedei 
aos que  crêem no Cristo a verdadeira liberdade e 
a herança eterna. Por N.S.J.C.... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa Dominical - Diocese de Apucarana

Coment.: Deus faz-se próximo aos pobres, margi-
nalizados e os enfermos. Na cura do surdo-mudo 
por Jesus começa a se realizar a esperança messiâ-
nica dos pobres tal como anunciava o profeta Isaías. 

02. CANTO INICIAL                          (92º encontro)
1. Aleluia! Louvai, o nome do Senhor./ Louvai ao 
Senhor, louvai.
Ref.: Louvai ao Senhor! Porque eterno é seu 
amor. (bis)
2. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor./ Louvai ao 
Senhor, louvai.
3. Aleluia! Entoai na casa do Senhor./ Louvai ao 
Senhor, louvai.
4. Aleluia! Cantai a Deus porque ele é bom./ Lou-
vai ao Senhor, louvai.
5. Aleluia! O Senhor me ungiu, me enviou./ Lou-
vai ao Senhor, louvai.

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai.:

07. GLÓRIA   (Versão para o CANTO: 84º Enc.)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.
3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo, nossas culpas perdoai.
4. Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor,  acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor.
5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.
Amém! Amém!

Presid.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna. Todos: Amém.

I LEITURA - Is 35, 4-7a
09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
4Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não 
tenhais medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança 
que vem, é a recompensa de Deus; é ele que vem 
para vos salvar”. 5Então se abrirão os olhos dos 
cegos e se  descerrarão os ouvidos dos surdos. 
6O coxo saltará como um cervo e se desatará a 
língua dos mudos, assim como brotarão águas 
no deserto e jorrarão torrentes no ermo. 7aA terra 
árida se transformará em lago, e a região seden-
ta, em fontes d’água. PALAVRA DO SENHOR.

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

05. SENHOR TENDE PIEDADE
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
Todos: 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 



II LEITURA - Tg 2, 1-5

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO
1Meus irmãos, a fé que tendes em nosso 
Senhor Jesus Cristo glorificado não deve 
admitir acepção de pessoas. 2Pois bem, 
imaginai que na vossa reunião entra uma 
pessoa com anel de ouro no dedo e bem 
vestida, e também um pobre, com roupa 
surrada, 3e vós dedicais atenção ao que está 
bem vestido, dizendo-lhe: “Vem sentar-te 
aqui, à vontade”, enquanto dizeis ao pobre: 
“Fica aí, de pé”, ou então: “Senta-te aqui no 
chão, aos meus pés”, 4não fizestes, então, 
discriminação entre vós? E não vos tor-
nastes juízes com critérios injustos? 5Meus 
queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus 
os pobres deste mundo para serem ricos 
na fé e herdeiros do Reino que prometeu 
aos que o amam? PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 7,31-37
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10. SALMO RESPONSORIAL     Sl 145(146)

(Melodia: “Cheia de graça...”)

Ref.: Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 
Bendirei ao Senhor toda a vida!

1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça 
aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos 
famintos, é o Senhor quem liberta os cativos.

2. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Se-
nhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama 
aquele que é justo, é o Senhor quem prote-
ge o estrangeiro.

3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confun-
de os caminhos dos maus. O Senhor reina-
rá para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará 
para sempre e por todos os séculos!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 31Jesus saiu de novo da 
região de Tiro, passou por Sidônia e con-
tinuou até o mar da Galiléia, atravessando 
a região da Decápole. 32Trouxeram então 
um homem surdo, que falava com dificul-
dade, e pediram que Jesus lhe impusesse 
a mão. 33Jesus afastou-se com o homem, 
para fora da multidão; em seguida, colo-
cou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e 
com a saliva tocou a língua dele. 34Olhan-
do para o céu, suspirou e disse: “Efatá!”, 
que quer dizer: “Abre-te!” 35Imediatamente 
seus ouvidos se abriram, sua língua se 
soltou e ele começou a falar sem dificul-
dade. 36Jesus recomendou com insistên-
cia que não contassem a ninguém. Mas, 
quanto mais ele recomendava, mais eles 
divulgavam. 37Muito impressionados, di-
ziam: “Ele tem feito bem todas as coisas: 
aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”. 
PALAVRA DA SALVAÇÃO

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia.)

LITURGIA EUCARÍSTICA

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mel. 98 Enc.)

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia.
01. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa 
notícia do Reino e curava seu povo doente 
de todos os males, sua gente!

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. O pão e o vinho são os frutos desta terra e 
do trabalho que a mão humana empreendeu 
Eles contêm toda força e energia, são os 
dons da natureza criada por Deus.
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação 
Pelo vinho e pelo pão neste Santo Altar. 
Por nossa vida a serviço dos irmãos, ela 
é dom, é doação de quem vive para amar. 
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa 
vida (A alegria, o sofrimento ou os frutos 
seus) Neles estão todo o clamor e a es-
perança, de um mundo novo no projeto do 
bondoso Deus.
3. No pão e o vinho está a plena ação de 
graças traduzida em louvor e gratidão ao 
Senhor que nos  acolhe e nos envolve em 
sua graça, em seu terno Coração.
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

Presid.: Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira 
piedade, concedei-nos por esta oferenda render-
-vos a devida homenagem, e fazei que nossa par-
ticipação na Eucaristia reforce entre nós os laços 
da amizade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. PREFÁCIO COMUM IX                     (MR. 436) 

Presid.: Na Verdade, é justo e necessário, é nos-
so dever e salvação dar-vos graças e bendizer-
-vos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da 
vida, por que neste domingo festivo, nos acolhes-
tes em vossa casa. Hoje, vossa família, para es-
cutar vossa Palavra e repartr o Pão consagrado, 
recorda a Ressurreição do Senhor, na esperança 
de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade 
inteira repusará junto de vós. Então, contempla-
remos vossa face e louvaremos sem fim vossa 
misericórdia. Por isso, cheios de alegria e espe-
rança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, 
dizendo a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo...

19. ORAÇÃO EUCARISTÍCA II         (MR p. 478)

Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim 
de que se tornem para nós o Corpo e X o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso!

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abraçando 
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TO-
MAI, 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM! Eis o mistério da fé!

Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte e 
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, 
ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação; e vos 

agradecemos porque nos tornastes dignos de 
estar aqui na vossa presença e vos servir.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 

T.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cres-
ça na caridade, com o papa Francisco, o nosso 
bispo Carlos e todos os ministros do vosso povo!

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos irmãos e irmãs que morreram na esperança 
da ressurreição e de todos os que partiram desta 
vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face!

Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de 
todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com 
a Virgem Maria, mãe de Deus, com São José seu 
esposo, com os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim de vos louvar-
mos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, 
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre!

Todos: Amém!

RITO DA COMUNHÃO

20. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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 vos-
so desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo. Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis 
com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, 
concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver 
com ele para sempre. Por Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd – Cl 1,24-2,3; Sl 61; Lc 6,6-11;

3ª Vd – Cl 2,6-15; Sl 144; Lc 6,12-19;

4ª Br – Mq 5,1-4a; Sl 70; Mt 1,1-16.18-23;

5ª Vd – Cl 3,12-17; Sl 150; Lc 6,27-38;

6ª Vd – 1Tm 1,1-2.12-14; Sl 15; Lc 6, 39-42;

Sb Vd – 1Tm 1,15-17; Sl 112; Lc 6, 43-49;
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24. CANTO FINAL
Ref.:Toda bíblia é comunicação de um Deus 
amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na 
revelação, quem tem Deus no coração.
1. Jesus Cristo é a Palavra, pura imagem de Deus 
Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade.
2. Os profetas sempre mostram a verdade do 
Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo 
ser melhor.

21. CANTO DE COMUNHÃO I
1. Quando te domina o cansaço, e já não pude-
res dar um passo, quando o bem ao mal ceder, 
e tua vida não quiser ver um novo amanhecer: 
Levanta-te e come! Levanta-te e come! Que o 
caminho é longo, caminho longo!

Ref.: Eu sou teu Alimento, ó caminheiro! 
Eu sou o Pão da Vida verdadeiro! Te faço 
caminhar, vale e monte atravessar, pela 
Eucaristia,Eucaristia!
2. Quando te perderes no deserto, e a morte 
então sentires perto, sem mais forças pra subir, 
sem coragem de assumir o que Deus de ti pedir: 
Levanta-te...

3. Quando a dor, o medo, a incerteza, tentam 
apagar tua chama acesa, e tirar do coração a 
alegria e a paixão, de lutar, não ser em vão: 
Levanta-te...

4. Quando não achares o caminho, triste e aba-
tido, vais sozinho, o olhar sem brilho e luz, sob 
o peso de tua cruz, que a lugar nenhum conduz: 
Levanta-te...

5. Quando a voz do anjo então ouvires, e o cora-
ção de Deus sentires, te acordando para o amor, 
renovando o teu vigor - água e pão, o bem maior: 
Levanta-te...

22. CANTO DE COMUNHÃO II
1. Todas as vezes que vós destes o pão para 
matar a fome foi a mim que vós o destes, foi a 
mim que vós o destes.
Ref.: Benditos de meu Pai, vinde a mim para 
receber a herança que vos preparei. Comei na 
mesma mesa, todos juntos, o pão da vida que 
a todos preparei.
2. Todas as vezes que vós destes água para ma-
tar a sede foi a mim que vós a destes, foi a mim 
que vós a destes.
3. Todas as vezes que recebestes o estrangeiro 
em vossa casa foi a mim que recebestes, foi a 
mim que recebestes.
4. Todas as vezes que visitastes o doente, o 
acamado foi a mim que visitastes, foi a mim que 
visitastes.
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5. Todas as vezes que visitastes, o doente, o 
acamado. Foi a mim que visitastes, foi a mim 
que visitastes.

6. Todas as vezes que visitastes, na cadeia o 
prisioneiro. Foi a mim que visitastes, foi a mim 
que visitastes.


