
23º DOMINGO DO TEMPO COMUM

09 de setembro de 2018 - Ano B - Verde

“O mundo está ficando surdo; 
precisa de profetas da esperança.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Reunidos ao redor da mesa da Palavra e 
da Eucaristia, somos convidados a elevar um hino 
de gratidão ao Pai, que nos concedeu o dom  da 
palavra para proclamar o bem em favor do povo. 
Por isso, a Eucaristia que estamos iniciando irá 
colocar diante de nós três desafios: ser profeta da 
esperança, levar a sociedade a abrir os ouvidos ao 
Evangelho e repudiar todo tipo de discriminação, es-
pecialmente em relação aos pobres. Que o alimento 
eucarístico nos conceda a força necessária para não 
ter medo frente a estes desafios. 

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.... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLX  -   Nº 2511

(ATENÇÃO equipes de liturgia: neste mês da Bíblia 
recomenda-se dar à Sagrada Escritura maior destaque. 
Permanece à critério de cada comunidade o modo como 
será feito.)

Coment.: As leituras de hoje mostram a preferência 
de Deus pelos pobres, os marginalizados e os en-
fermos. Na cura do surdo-mudo por Jesus começa 
a se realizar a esperança messiânica 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 
Cristo 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. Con-
fessemos os nossos pecados (cantando):

05. CANTO PENITENCIAL
1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, 
irmãos, confesso que pequei por pensamentos, 
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão 
grande culpa. 
Ref.: Piedade, Senhor, piedade, Senhor, pie-
dade de mim! (bis) 

2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, 
e a vós, a vós, irmãos, eu peço que rogueis a 
Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a minha 
culpa, tão grande culpa.

06. GLÓRIA 
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória ao 
nosso criador(bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vos-
sos 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 interces-
sor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 
/ Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor, 
com o Espírito Divino de Deus Pai, no esplendor.

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

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 deser-
to e jorrarão torrentes no ermo. 7aA terra árida se 
transformará em lago, e a região sedenta, em fontes 
d’água. PALAVRA DO SENHOR.



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, di-
zendo-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 tornastes juízes 
com critérios injustos? 5Meus queridos irmãos, escu-
tai: 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” ou “Eu vos exalto...” )
Ref.: Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ben-
direi ao Senhor por toda a vida!
1. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos 
que são oprimidos. Ele dá alimento aos famin-
tos, 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 confunde 
os caminhos dos maus. O Senhor reinará para 
sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre 
e por todos os séculos!

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Irmãos e irmãs, no tempo de Jesus, leva-
vam-Lhe todos os doentes para que os curasse. 
Confiantes em sua misericórdia, peçamos-Lhe:
R. Ouvi, Senhor, a nossa súplica.
1. Pelo Papa Francisco e seus colaboradores, pe-
los bispos e servidores das dioceses, pelos padres, 
diáconos e fiéis que junto deles assumem a missão, 
rezemos ao Senhor...   
   
2. Pelos que defendem a paz entre as nações, que 
se levantam contra as injustiças e pelos que dão 
pão a quem tem fome, rezemos ao Senhor... 
     
3. Por todos nós aqui reunidos em assembleia, pe-
los enfermos de nossa comunidade e pelos que so-
frem tribulações, rezemos ao Senhor...  
    
4. Por todos os fiéis falecidos, pelos que no mundo 
inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem 
defendendo a fé, rezemos ao Senhor...    
  (Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo 
bispo; necessidades sociais, etc.)     
Presid.: ... (Pode-se concluir as preces rezando a 
oração do dizimista).

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
(Sugestão)

Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no seu altar, de-
volver o dízimo dos meus bens, que é fruto do meu 
trabalho. Ele te pertence! Entrego-te com espírito 
de gratidão, honestidade e partilha. Nesta entrega 
tens também a minha vida! Senhor, que este gesto 
me ajude a tomar, cada vez mais, consciência da 
minha vida de cristão, para que eu viva em comu-
nhão e participação, e me ajude a ser mais e mais 

santo. Amém.     

LITURGIA EUCARÍSTICA

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia, 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
1. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notí-
cia do Reino e curava seu povo doente de todos 
os males, sua gente! 

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 31Jesus saiu de novo da região 
de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar 
da Galiléia, atravessando a região da Decápole. 
32Trouxeram então um homem surdo, que falava 
com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impu-
sesse 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, sus-
pirou 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 insistência que 
não contassem a ninguém. Mas, quanto mais ele 
recomendava, mais eles divulgavam. 37Muito im-
pressionados, diziam: “Ele tem feito bem todas as 
coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos falar”. 
PALAVRA DA SALVAÇÃO

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

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV (MR p. 488)
Presid.: Na verdade, ó Pai, é nosso dever  dar-vos 
graças: só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que exis-
tis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, 
habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus 
de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas 
para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos 
alegrar com a vossa luz.
Todos: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!

Presid.: Eis, pois, diante de vós todos os Anjos que 
vos servem e glorificam sem cessar. Contemplando a 
vossa glória. Com eles, também nós, e, por nossa voz, 
tudo o que criaste, celebramos o vosso nome, cantan-
do (dizendo) a uma só voz:

Santo, Santo, Santo...

Presid.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, 
a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas: 
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes 
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu 
Criador, dominassem toda criatura. E quando pela desobe-
diência perderam a vossa amizade, não os abandonastes 
ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, 
para que, ao procurar-vos, vos pudessem encontrar.
Todos: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!

Presid.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança 
aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas 
na esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amas-
tes o mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos 
enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
Todos: Por amor nos enviastes vosso Filho!

Presid.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito 
Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a con-
dição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres 
a salvação, aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a 
alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entre-
gou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a 
morte e renovou a vida.
Todos: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!

Presid.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas 
para ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de 
vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos 
vossos fiéis para santificar todas as coisas, levando à 
plenitude a sua obra.
Todos: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!

Presid.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Es-
pírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se 
tornem o Corpo e o X Sangue de Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande 
mistério que ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
Todos: Santificai nossa oferenda pelo Espírito!

Presid.: Quando, pois, chegou a hora, em que por vós, 
ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que esta-
vam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 
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. 
Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com 
vinho, 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. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e procla-
mamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, agora, ó Pai, a memória da nossa 
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida 
entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e 
ascensão à vossa direita, e, esperando a sua vinda 
gloriosa, nós vos oferecemos o seu Corpo e Sangue, 
sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes 
à vossa Igreja e concedei aos que vamos participar 
do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo 
Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo 
um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória.
Todos: Fazei de nós um sacrifício de louvor.

Presid.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais 
vos oferecemos este sacrifício: o vosso servo o Papa 
Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e 
todos os ministros, os fiéis que, em torno deste altar, vos 
oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos 
aqueles que vos procuram de coração sincero.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Lembrai-vos também dos que morreram na 
paz do vosso Cristo e de todos os mortos dos quais 
sós vós conhecestes a fé.
Todos: A todos saciai com vossa glória!

Presid.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó 
Pai de bondade, que, com a Virgem Maria, mãe de Deus, 
São José seu esposo, com o Apóstolos e todos os Santos, 
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde, 
com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado 
e da morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a 
graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda 
honra e toda glória, agora e para sempre. 
Todos: Amém.
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RITO DA COMUNHÃO

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



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. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – 1Cor 5,1-8; Sl 5; Mc 7,31-37
3ª Vd – 1Cor 6,1-11; Sl 149; Lc 6,12-19
4ª Vd – 1Cor 7,25-31; Cl 3,1-11; Sl 44 (45); Lc 6,20-26
5ª Br – 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138 (139); Lc 6,27-38
6ª Vm – Nm 21,4b-9; Sl 77 (78); Jo 3,13-17
Sb Br – Hb 5,7-9; Sl 30 (31); Jo 19,25-27
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PULSANDO LITÚRGICO Diocese de Apucarana-PR
Comentários e orações: Pe. Anderson Bento
Cantos: Cristiane e Marcos da Matta - yacrismusica@gmail.com.br
Diaconais: Diácono Durvalino Bertasso
Diagramação: Vitor Hugo Oliveira
Impressão: Gráfica Diocesana

SUGESTÕES E INFORMAÇÕES
(43) 3422-0418                  ander_bento@hotmail.com

  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 lugar, vamos lá!
2. Na cultura popular, vamos catequizar, celebrando 
fé e vida em todo lugar, vamos lá!
3. Com o negro e com o índio vamos nós louvar, e 
com a comunidade vamos festejar, vamos lá!

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 dese-
jo, 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.

20. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Bem aventurados são todos os santos/ 
Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunida-
de / para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2. Aquele que é aflito com as dores do despre-
zado / todo aquele que é manso quer os povos 
apaziguados. 
3. Quem tem misericórdia compreende os limita-
dos / 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 sincero com seu irmão. 
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / perse-
guido 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.

21. 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 
matar 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.

Atenção cantores: o canto pastoral da Diocese 
de Apucarana convida você e seu grupo a acom-
panhar, através da Rádio Desterro FM (106.5), o 
programa “Cantar ao Sol Maior” todas as terças-
-feiras ás 20h00. Sintonize e faça uso de mais este 

instrumento para melhor cantarmos a missa.

Srs. Padres e comunidades: Durante todo o pe-
ríodo de vacância da diocese é importante que se 
reze pela escolha do novo bispo. Faça-se uso da 
Missa “para eleição do bispo” presente no Missal 
Romano p.885. Este formulário pode ser utilizado 
indiscriminadamente nas missas semanais, não 
substituindo, porém, as liturgias dominicais, sole-
nidades, festas ou memórias obrigatórias. 

Materiais de Construção
Av. Minas Gerais, 2520  - Vila Nova 

Apucarana-PR  -  E-mail: maltamc@hotmail.com

3423-7080


