
23º Domingo do Tempo Comum
06 de setembro de 2015

Ano B - Verde

“Permanecei no meu amor, para dar muitos frutos.”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.:  Irmãos e irmãs a Palavra viva do Se-
nhor que nos será anunciada nos ajudará a viver 
a alegria de sermos cristãos ao longo desta se-
mana. Comprometamo-nos com Jesus, o Senhor 
que cura, e nesta cura utiliza-se de um ritualismo 
singular: afasta-se com o doente, vai para longe 
da multidão; toca-lhe os ouvidos com os dedos e 
a língua com a saliva, ergue os olhos para o céu 
em atitude de oração suplicante; suspira profun-
damente em atitude de compaixão e ordena em 
aramaico ao doente que se ‘abra’, à cura. Todo 
aquele que deseja viver uma vida de intimidade 
com Cristo deve abrir-se à escuta da sua Palavra, 
deve ter primeiramente os ouvidos ungidos para 
a escuta atenta dos ensinamentos que emanam 
da Sagrada Escritura, não somente os ouvidos, 
mas também a boca deve abrir-se para anunciar 
as maravilhas que o Senhor realiza. Que sejamos 
capazes de tornar a todos os batizados não evan-
gelizados em nossa comunidade, capazes de agir 
e de ser novos em Cristo. 07. 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....

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na ter-

ra aos seus amados. / A vós louvam, Rei 
Celeste, os que foram libertados.

Ref.: Glória a vós Senhor, graças e louvor.  
(bis)

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adora-
mos, bendizemos, Damos glória ao vos-
so nome, vossos dons agradecemos. / 
Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito 
do Pai; Vós, de Deus cordeiro santo, 
nossas culpas perdoai.

3. Vós que estais junto do Pai, como nosso 
intercessor, Acolhei nossos pedidos, 
atendei nosso clamor. / Vós somente 
sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
Com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor.

05. CANTO PENITENCIAL
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)

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

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

Coment.: Que o discipulado se efetue no compro-
misso missionário e que possamos produzir muitos 
frutos através do amor caridade.

02. CANTO INICIAL
Ref.: Vinde a mim, se estais aflitos, vinde 

a mim! Eu vos aliviarei! Vinde a mim, 
vinde a mim!

1. Sou o vosso espaço aberto de acolhida 
e de perdão, sem querer até fez certo 
quem abriu meu coração.

2.  Sobre a cruz abri os braços, para em 
mim vos acolher; quero andar os vos-
sos passos e convosco oferecer.

3. Vinde a mim com amor sincero, em 
humilde conversão, dia e noite eu vos 
espero para dar meu coração.

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

Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 2355

Presid.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da 
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reco-
nheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai. (Silêncio)

08. ACOLHIDA DA PALAVRA
Ref.: É como a chuva que lava/ É como o  

fogo que arrasa/ Tua Palavra é assim/ Não 
passa por mim sem deixar um sinal. (Bis)

1. Tenho medo de não responder/ De fingir 
que não escutei /:Tenho medo de ouvir 
teu chamado/ Virar pro outro lado/ E fin-
gir que eu não sei. (Bis)

(Obs.: A  equipe de celebração prepara a entrada solene 
da Bíblia.)



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 sen-
tar-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 
tornastes juízes com critérios injustos? 
5Meus queridos irmãos, escutai: não es-
colheu 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

06/setembro/preto/p2 06/setembro/verde/p2

10. SALMO RESPONSORIAL – Sl 146(145)
     (Melodia: “Quem semeia entre lágrimas”)
Ref.: Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

Bendirei ao Senhor por 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 
Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor 
ama aquele que é justo, é o Senhor quem 
protege o estrangeiro.

3. Ele ampara a viúva e o órfão, mas con-
funde os caminhos dos maus. O Senhor 
reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus 
reinará para sempre e por todos os sé-
culos!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 31Jesus saiu de novo da 
região de Tiro, passou por Sidônia e conti-
nuou até o mar da Galiléia, atravessando a 
região da Decápole. 32Trouxeram então um 
homem surdo, que falava com dificuldade, 
e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. 
33Jesus afastou-se com o homem, para 
fora da multidão; em seguida, colocou os 
dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a 
saliva tocou a língua dele. 34Olhando 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 dificuldade. 36Je-
sus recomendou com insistência que não 
contassem a ninguém. Mas, quanto mais 
ele recomendava, mais eles divulgavam. 
37Muito impressionados, diziam: “Ele tem 
feito bem todas as coisas: aos surdos faz 
ouvir e aos mudos falar”. PALAVRA DA 
SALVAÇÃO

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS 
       (encontro missionário)

1. Nesta mesa da irmandade, a nossa co-
munidade se oferece a ti, Senhor. Nosso 
sonho e nossa luta, nossa fé, nossa 
conduta, te entregamos com amor.

REF.: NOVO JEITO DE SERMOS IGREJA 
NÓS BUSCAMOS, SENHOR, NA TUA 
MESA. (BIS)

2. Neste pão te oferecemos os mutirões 
que fazemos, a partilha e a produção. 
Neste vinho a alegria, que floresce cada 
dia, dentro de nossa união.

3. Nesta Bíblia bem aberta, encontramos a 
luz certa, para aqui te oferecer. Ela reú-
ne o teu povo na busca de um mundo 
novo, onde os pobres vão viver.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a 

boa notícia do Reino e curava seu povo 
doente de todos os males, sua gente!

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.
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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 ho-
menagem, e fazei que nossa participação na Eucaristia 
reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, nosso 
Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D (MR p. 860)
      (Jesus que passa fazendo o bem) 
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso de-
ver e nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em todo 
lugar, Pai misericordioso e Deus Fiel. Vós nos destes 
vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor e Redentor. Ele 
sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos peque-
nos pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se 
ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida 
e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais 
de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos 
os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos, e 
proclamamos o hino de vossa glória, cantando (dizendo) 
a uma só voz:  Santo, Santo, Santo...

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó 
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assis-
tis 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.
Todos: O vosso Filho permaneça entre nós!

Presid.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que en-
vieis 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.
Todos: Mandai o vosso Espírito Santo!

Presid.: Na véspera de sua paixão, durante a últi-
ma 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 EN-
TREGUE POR VÓS. 

Presid.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, to-
mando o cálice em suas mãos, deu graças novamen-
te e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, 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. 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!

Presid.: 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, en-

tre os membros do vosso Filho, cujo Corpo e Sangue 
comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição 
na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa  Fran-
cisco, o nosso Bispo Celso Antonio, com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!

Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os 
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos 
palavras e ações para confortar os desanimados e opri-
midos; fazei que, a exemplo de Cristo, e seguindo o seu 
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço 
a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade 
e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda  a 
humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

Presid.: 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.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa pere-
grinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, 
onde viveremos para sempre convosco. E em comu-
nhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os 
Apóstolos e Mártires, e todos os Santos, vos louvaremos 
e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Presid.: 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.
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19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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.

Presid.: 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.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Abraço da Paz)

RITO DA COMUNHÃO



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

21. 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.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – Cl 1,24-2,3; Sl 61 ;  Lc 6,6-11
3ª Br – Mq 5,1-4a; Sl 70; Mt 1,1-16.18-23
4ªBr – Cl 3,1-11; Sl 144; Lc 6,20-26
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 Br – 1Tm 1,15-17; Sl 112; Lc 6,43-49
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20. CANTO DE COMUNHÃO - 90º ENCONTRO
Ref.: Bem aventurados são todos os santos / 

Bem aventurado quem busca a santidade 
/ Eternamente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito./ Quem constrói co-
munidade/ Para quem seu Deus é tudo/ É 
valor absoluto.

2. Aquele que é aflito/ Com as dores do des-
prezado / Todo aquele que é manso/ Quer 
os povos apaziguados

3. Quem tem misericórdia/ Compreende os 
limitados / Quem perdoa sempre e sempre/ 
E consola os cansados.

4. O puro de coração/ Que no bem sempre 
acredita / Quem é reto na intenção/ E sin-
cero com seu irmão.

5. É feliz o corajoso/ Que luta pela justiça / 
Perseguido e caluniado/ Nunca põe seu 
Deus de lado.

6. É feliz e é alegre/ Quem imita Jesus Cristo 
/ Que se doa pelos outros/ Põe sorriso em 
muitos rostos.

  22. CANTO FINAL
Ref.: Fazei ressoar a Palavra de Deus em 

todo lugar! (bis)
1. Na cultura, na história, vamos expressar, 

levando a Palavra de Deus em todo lu-
gar, vamos lá!

2. Na cultura popular, vamos catequizar, 
celebrando fé e vida em todo lugar, va-
mos lá!

3. Com o negro e com o índio vamos nós 
louvar, e com a comunidade vamos fes-
tejar, vamos lá!

No mês de Setembro a Igreja no Brasil nos propõe 
o estudo de um determinado livro da Sagrada Escri-
tura. Neste ano de 2015 nos é proposto o Evangelho 
de João, sob a perspectiva do discipulado missionário. 
- TEMA - Discípulos missionários a partir do Evange-

lho de João
-LEMA - “Permanecei no amor, para dar muitos frutos” 

(cf. Jo 15,8-9)

Sugestão: 
01 - Uma faixa com o tema e o lema para expor na 

Igreja durante o mês de Setembro.
02 - Um local bonito e ornado para a Bíblia - que pode-

rá ser introduzida solenemente no início da celebra-
ção. (Nota pode ser até mesmo antes da procissão 
de entrada, como forma de preparação do ambien-
te). (cf. Verbum Domini 68)

03 - Na liturgia da Palavra - Cantar solenemente um 
refrão alusivo à Palavra.

04 - Após a proclamação da Palavra, prolongar o mo-
mento de silêncio para meditação e interiorização. 
(cf. Verbum Domini, 66)

05 - Solenizar a proclamação do Evangelho - (Evan-
geliário conduzido processionalmente durante os 
ritos iniciais e depois levado pelo diácono ou pelo 
sacerdote para a proclamação - Cantar: “Evangelho 
de Nosso Senhor...” e a aclamação final “Palavra da 
Salvação”). (cf.  V.D 67)

06 - Onde for possível, fazer um pequeno teatro, ou 
encenação de um dos textos proclamados.

07 - Se for oportuno, a bênção final ser feita com a 
Bíblia.
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