
24º DOMINGO DO TEMPO COMUM

12 de setembro de 2021 - Ano B - Verde

“E vós, quem dizeis que eu sou?” Mc 8,29

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: A convivência com Jesus leva a uma 
opção radical de vida: ao aceitá-lo como o Messias, 
filho do Deus vivo, aceitamos também que sua 
missão é libertar o ser humano do pecado e das 
amarras da morte. Esse caminho nos mostra que, 
somente após a entrega da própria vida, podemos 
alcançar a ressurreição.

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, criador de todas as coisas, volvei 
para nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós a 
ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo 
o coração. 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.: Para que alcancemos a meta da ressur-
reição gloriosa com Cristo, temos de pautar nossa 
vida e conduta com fé em Jesus, Messias sofredor, 
na linha do Servo fiel do Senhor. 

I LEITURA - Is 50,5-9a 
09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA ISAÍAS
5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem 
voltei atrás. 6Ofereci as costas para me baterem e 
as faces para me arrancarem a barba: não desviei 
o rosto de bofetões e cusparadas. 7Mas, 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. 8A meu lado 
está quem me justifica; alguém me fará objeções? 
Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. 
9aSim, o Senhor Deus é meu Auxiliador; quem é 
que me vai condenar? PALAVRA DO SENHOR.

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.

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.:

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

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

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

Todos: Amém.

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)
T.: 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 Unigê-
nito, 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! 

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!



II LEITURA - Tg 2,14-18

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO
14Meus irmãos: que adianta alguém dizer que tem 
fé, quando não a põe em prática? A fé seria en-
tão capaz de salvá-lo? 15Imaginai que um irmão 
ou uma irmã não têm o que vestir e que lhes falta 
a comida de cada dia; 16se então alguém de vós 
lhes disser: “Ide em paz, aquecei-vos”, e: “Co-
mei à vontade”, sem lhes dar o necessário para 
o corpo, que adiantará isso? 17Assim também 
a fé: se não se traduz em obras, por si só está 
morta. 18Em 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.

EVANGELHO - Mc 8,27-35
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quem dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “Tu 
és o Messias”. 30Jesus proibiu-lhes severamente 
de falar a alguém a seu respeito. 31Em 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. 32Ele dizia isso abertamente. Então Pedro 
tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. 

33Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e 
repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai para longe de 
mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim 
como os homens”. 34Então chamou a multidão 
com seus discípulos e disse: “Se alguém me 
quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e me siga. 35Pois 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

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

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

ORAÇÃO DO DIZIMISTA 
Senhor, nosso Deus e Pai, com renovado ardor 
missionário, venho diante de Ti, no seu altar, 
devolver o dízimo dos meus bens, que é fruto 
do meu trabalho. Ele te pertence! Entrego-te com 
espírito de gratidão, honestidade e partilha. Nes-
ta 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 comunhão e participação, e me ajude 

a ser mais e mais santo. Amém.     

10.  SALMO RESPONSORIAL           Sl 114(115)
      (Melodia: “Das obras do Senhor...”)

Ref.: Andarei na presença de Deus, junto a ele 
na terra dos vivos.
1. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da mi-
nha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia 
em que eu o invoquei.
2. 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”.
3. O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é 
amor-compaixão. É o Senhor quem defende os 
humildes; eu estava oprimido e salvou-me.
4. Libertou minha vida da morte, enxugou de 
meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tro-
peço. Andarei na presença de Deus, junto a ele 
na terra dos vivos.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Mel. 96º Enc.)

Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
01. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de 
Cristo: vejo o mundo em cruz pregado e para o 
mundo em cruz me avisto.

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 27Jesus partiu com seus discí-
pulos para os povoados de Cesaréia de Filipe. 
No caminho perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens que eu sou?” 28Eles respon-
deram: “Alguns dizem que tu és João Batista; 
outros que és Elias; outros, ainda, que és um 
dos profetas”. 29Então ele perguntou: “E vós, 

LITURGIA EUCARÍSTICA

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 na-
tureza 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 doa-
ção 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.



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: 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. Por 
Cristo, nosso Senhor.

18. PREFÁCIO COMUM IX                     (MR. 436) 

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

Santo, Santo, Santo...
19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III              (MR p. 482) 

Presid.: 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.

Todos: Santificai e reuni o vosso povo!
Presid.: 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 Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.

Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou 
o pão, deu graças, e o partiu e deu a seus discí-
pulos, dizendo: TOMAI, 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 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: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Presid.: 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.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: 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!
Presid.: 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.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Presid.: 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 cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o Papa Francisco, o nosso bispo Carlos, 
com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo 
que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.

Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: 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 saciarmos eternamen-
te da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.

Todos: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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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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 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.
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: 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. Por Cristo, nosso Senhor. 
Todos: Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br – 1Tm 2,1-8; Sl 27; Lc 7,1-10;
3ª Vm – Nm 21,4b-9; Sl 77; Jo 3,13-17;
4ª Br – Hb 5,7-9; Sl 30; Jo 19, 25-27;
5ª Vm – 1Tm 4,12-16; Sl 110; Lc 7,36-50;
6ª Vd – 1Tm 6,2c-12; Sl 48; Lc 8,1-3;
Sb Vd – 1Tm 6,13-16; Sl 99; Lc 8,4-15
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21. CANTO DE COMUNHÃO I
1. O amor não para em fronteiras nem se es-
barra em maneiras. Faz muito mais que pensa, 
supera qualquer diferença.

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que nun-
ca se afasta. Na vida humana que entende 
que a fé só, não basta! O próximo é aquele 
que faz a caridade, que ama e serve onde 
encontra a necessidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade e respeita as 
realidades Socorre, anima e dá vida, a justiça 
tem nele guarida.

3. O amor muita ação exige, decide com ternu-
ra e não se omite. Constrói, alimenta e educa, 
com carinho acolhe e escuta.

22. COMUNHÃO ll
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 estrangei-
ro 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.

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.

  25. CANTO FINAL
Ref.: Dá-me a palavra certa, na hora certa e 
do jeito certo e pra pessoa certa. Dá-me a 
cantiga certa, na hora certa e do jeito certo e 
pra pessoa certa. 
1. Palavra é como pedra preciosa, sim, quem 
sabe o valor cuida bem do que diz. Palavra é 
como brasa, queima até o fim, quem sabe o que 
diz há de ser mais feliz.

PULSANDO LITÚRGICO - Diocese de Apucarana - PR. Or-
ganização e diagramação: Pe. Anderson Bento; 
Cantos: Fernando  e Camila Rípoli. Impressão e distri-
buição: Pascon Diocesana SUGESTÕES E INFOR-
MAÇÕES: Tel.: (43) 3422-0418; e-mail: ander_ben-

to@hotmail.com.

24. BENÇÃO SOLENE                               MR. 525
Presid.: Deus vos abençõe e vos guarde. Amém.
Presid.: Ele vos mostre a sua face e vos seja fa-
vorável. Amém.
Presid.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. 
Amém.
Presid.: Abençõe-vos Deus todo poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.


