
25º Domingo do Tempo Comum
20 de setembro de 2015

Ano B - Verde
“Que a Eucaristia nos transforme e nos leve a 

viver a alegria plena..”

RITOS INICIAIS
01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Motivados pela celebração do mês da Bíblia, 
na qual encontramos a palavra por excelência, que se 
diferencia das que normalmente ouvimos, queremos 
orientar nosso agir tentando entender, a cada domin-
go, o que Deus nos fala. O Senhor Deus é generoso 
e compassivo para com todos. E como Deus age co-
nosco devemos agir com os irmãos e irmãs que cami-
nham conosco. A liturgia da palavra neste domingo nos 
ensina que Jesus tem uma preocupação especial com 
os que se tornam discípulos missionários, Ele os quer 
firmes na fé e capacitados para a missão, por isso os 
ensina. A humildade e a simplicidade devem ser carac-
terísticas comuns a todos os seguidores de Cristo, no 
seu Reino todos somos iguais. Que a humildade seja a 
nossa característica primeira e fundamental. Com ale-
gria de sermos os discípulos missionários nesta Igreja 
Jubilar, vivamos a fé com alegria. 07. ORAÇÃO DO DIA

Presid.: Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor 
a Deus e ao próximo, fazei que, observando o 
vosso mandamento, consigamos chegar um dia à 
vida  eterna. Por N.S.J.C....

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

Coment.: Para a convivência fraterna dentro da 
comunidade cristã e para a relação desta com o 
mundo, faz-se necessário optar entre dois estilos: 
rivalidade invejosa e discordante ou paz que gera 
justiça, ambição de poder ou uma prestação de 
serviços fraterna. A opção de Jesus foi o segundo 
modelo.  

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos 
do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, 
pecadores. (Silêncio)

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

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

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. 

06. GLÓRIA - 92º encontro
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 

Deus, glória a Deus lá nas alturas! 
1. Glória a Deus lá nas alturas,/ Paz na terra 

aos seus amados./ Senhor Deus, rei dos 
céus,/ Deus Pai todo-poderoso:/ Nós vos 
louvamos, vos bendizemos/ Adoramos, 
vos glorificamos,

2. Nós aqui vos damos graças/ Pela vossa 
imensa glória./ Senhor nosso Jesus Cris-
to,/ És o Filho Unigênito/ Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus/ Tu és Filho de Deus Pai.

3. 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, 
piedade de nós.

4. Só vós sois o Santo./ Só vós o Senhor./ Só 
vós o Altíssimo,/ Jesus Cristo,/ Com o Es-
pírito Santo,/ Na glória de Deus Pai. Amém.

02. CANTO INICIAL
1. A Tua Igreja vem feliz e unida/ Agradecer 

a Ti, ó Deus da vida / Com grande júbilo, 
rezar, louvar/ E a boa nova ao mundo 
anunciar

Ref.: É Tua Igreja, Senhor/ Que canta com 
alegria / Esta que busca o amor/ Viven-
ciar todo dia / Que vai levar salvação/ 
Esta é a nossa missão.

2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ Que 
missionária é por natureza / Te damos 
graças por Teu esplendor/ Seremos eco 
do Teu grande amor

3. Todos os povos serão Teus discípulos/ 
E batizados com Teu Santo Espírito / 
Temos certeza de tua companhia/ Nos 
dando força hoje e todo dia

08. ACOLHIDA DA PALAVRA
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. Pala-
vra é como brasa, queima até o fim, quem 
sabe o que diz há de ser mais feliz.
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II LEITURA - Tg 3,16-4,3

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO
Caríssimos: 3,16Onde há inveja e rivalidade, aí 
estão as desordens e toda espécie de obras 
más. 17Por outra parte, a sabedoria que vem 
do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, 
modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e 
de bons frutos, sem parcialidade e sem fingi-
mento. 18O fruto da justiça é semeado na paz, 
para aqueles que promovem a paz. 4,1De onde 
vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre 
vós? Não vêm, justamente, das paixões que 
estão em conflito dentro de vós? 2Cobiçais, 
mas não conseguis ter. Matais e cultivais in-
veja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis 
guerra, mas não conseguis possuir, e a razão 
está em que não pedis. 3Pedis, sim, mas não 
recebeis, porque pedis mal. Pois só quereis 
esbanjar o pedido nos vossos prazeres. PA-
LAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 9,30-37
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LITURGIA EUCARÍSTICA

10. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 54(53)
     (Melodia: “Verdade e amor”)
Ref.: É o Senhor quem sustenta a minha vida!
1. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-

-me a vossa justiça! Ó meu Deus, atendei 
minha prece e escutai as palavras que 
eu digo!

2. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, 
e violentos perseguem-me a vida: não há 
lugar para Deus aos seus olhos. Quem 
me protege e me ampara é meu Deus; é o 
Senhor quem sustenta minha vida!

3. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de co-
ração e com muita alegria; quero louvar, ó 
Senhor, vosso nome; quero cantar vosso 
nome que é bom!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS 
Naquele tempo, 30Jesus e seus discípulos 
atravessaram a Galiléia. Ele não queria que 
ninguém soubesse disso, 31pois estava 
ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: 
“O Filho do Homem vai ser entregue nas 
mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 
três dias após sua morte, ele ressuscitará”. 
32Os discípulos, porém, não compreendiam 
estas palavras e tinham medo de perguntar. 
33Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em 
casa, Jesus perguntou-lhes: “O que discu-
tíeis pelo caminho?” 34Eles, porém, ficaram 
calados, pois pelo caminho tinham discu-
tido quem era o maior. 35Jesus sentou-se, 
chamou os doze e lhes disse: “Se alguém 
quiser ser o primeiro, que seja o último de 
todos e aquele que serve a todos!” 36Em 
seguida, pegou uma criança, colocou-a no 
meio deles, e abraçando-a disse: 37“Quem 
acolher em meu nome uma destas crianças, 
é a mim que estará acolhendo. E quem me 
acolher, está acolhendo, não a mim, mas 
àquele que me enviou”. PALAVRA DA SAL-
VAÇÃO.

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS

09. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
Os ímpios dizem: 12“Armemos ciladas ao jus-
to, porque sua presença nos incomoda: ele se 
opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós 
as transgressões da lei e nos reprova as faltas 
contra a nossa disciplina. 17Vejamos, pois, se é 
verdade o que ele diz, e comprovemos o que vai 
acontecer com ele. 18Se, de fato, o justo é ‘filho 
de Deus’, Deus o defenderá, e o livrará das mãos 
de seus inimigos. 19Vamos pô-lo à prova com 
ofensas e torturas, para ver a sua serenidade e 
provar a sua paciência; 20vamos condená-lo à 
morte vergonhosa, porque, de acordo com suas 
palavras, virá alguém em seu socorro”. PALA-
VRA DO SENHOR.

I LEITURA  - Sb 2,12.17-20 12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
1. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, afim de 

alcançarmos a glória de Nosso Senhor Je-
sus Cristo.

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. As mesmas mãos que plantaram a semente 

aqui estão. O mesmo pão que a mulher 
preparou aqui está. O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar.

Ref.: A liberdade haverá, a igualdade haverá; e 
nessa festa, onde a gente é irmão, o Deus 
da vida se faz comunhão! (bis)

2. Na flor do altar o sonho da paz mundial. A 
luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. 
Do livro aberto o amor se derrama total no 
nosso altar.

3. Benditos sejam os frutos da terra de Deus. 
Benditos sejam o trabalho e a nossa união. 
Bendito seja Jesus, que conosco estará 
além do altar.



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que posamos 
conseguir por este sacramento o que proclama-
mos pela fé. Por Cristo, nosso Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - A (MR. 842)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças e can-
tar-vos um hino de glória e louvor, Senhor, Pai 
de infinita bondade. Pela palavra do Evange-
lho do vosso Filho reunistes uma só Igreja de 
todos os povos, línguas e nações. Vivificada 
pela força do vosso Espírito não deixais, por 
meio dela, de congregar na unidade todos os 
seres humanos. Assim, manifestando a aliança 
do vosso amor, a Igreja transmite constan-
temente a alegre esperança do vosso reino 
e brilha como sinal da vossa fidelidade que 
prometestes para sempre em Jesus Cristo, 
Senhor nosso. Por esta razão, com todas as 
virtudes do céu, nós vos celebramos na terra, 
cantando (dizendo) com toda a Igreja a uma 
só voz: 
Santo, santo, santo...

Presid.: Na verdade, vós sois santo e digno 
de louvor, ó Deus, que amais os seres huma-
nos e sempre os assistis 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 envieis o vosso Espírito Santo para san-
tificar 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 
ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim 
da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, vos 
deu graças novamente e o entregou a seus discí-
pulos, 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 
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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, ó Pai santo, a me-
mória 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 apresenta-
mos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi 
entregue. E concedei que, pela força do Espí-
rito do vosso amor, sejamos contados, agora 
e por toda a eternidade, entre os membros do 
vosso Filho,cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, 
a vossa Igreja (que está em N.). Fortalecei o 
vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os 
pastores do vosso povo, em comunhão com o 
nosso Papa N. e o nosso Bispo N. e os bispos 
do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste 
mundo dilacerado por discórdias, brilhe como 
sinal profético de unidade e de paz.
Todos: Confirmai na caridade o vosso povo!

Presid.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e ir-
mãs (N. e N.), que ao 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 eter-
na!

Presid.: Concedei-nos ainda, no fim da nossa 
peregrinação terrestre, chegarmos todos à mo-
rada eterna, onde viveremos para sempre con-
vosco. E em comunhão com a bem-aventurada 
Virgem Maria, com os Apóstolos e Mártires, 
(com S.N.: Santo do dia ou Patrono) 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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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais 
com o vosso sacramento para que possamos colher 
os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cris-
to, nosso Senhor.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vm – Ef 4,1-7.11-13; Sl 18; Mt 9,9-13
3ª Vd – Esd 6,7-8.12b.14-20; Sl 121; Lc 8,19-21
4ª Br – Esd 9,5-9; Sl Tb 13,2-3-4.5.8;  Lc 9,1-6
5ª Vd – Ag 1,1-8; Sl 149;  Lc 9,7-9
6ª Vd – Ag 1,15b-2,9; Sl 42; Lc 9,18-22
Sb Vm – Zc 2,5-9.14-15a; Sl Jr 31,10.11-12ab13; 
           Lc 9,43b-45
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  23. 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 II (92º Encontro)
1. O amor não para em fronteiras/ Nem se 

esbarra em maneiras / Faz muito mais 
que pensa/ Supera qualquer diferença

Ref.: É Cristo quem traz esse amor que 
nunca se afasta / Na vida humana que en-
tende que a fé só, não basta / O próximo 
é aquele que faz a caridade / Que ama e 
que 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 ter-
nura e não se omite / Constrói, alimenta e 
educa/ Com carinho acolhe e escuta

20. CANTO DE COMUNHÃO – 92º encontro
1. Ouvindo a voz do pastor eu vou, eu vou 

feliz/ Seguindo o caminho do bom pastor 
serei feliz / Prá campos bem vastos e 
verdejantes, vai nos levar/ E águas claras 
não vistas antes, nos indicar

Ref.: Ele é Jesus, Ele é o bom pastor/ Ele é 
o caminho, é o amor / Porta e segurança, 
luz na escuridão / Vida no amor nos deus 
de herança

2. Eu sei que lá fora a escuridão é bem cruel/ 
Mas sei que a porta está bem cuidada, 
por Deus fiel / A ovelha querida se dis-
tanciou, Ele a buscou/ A festa foi grande 
entre todos nós, que o céu cantou

3. Eu tenho certeza da voz que vem do bom 
pastor/ E quando me chama diz o meu 
nome, com muito amor / Então sua vida na 
cruz nos deu, foi grande a dor/ Prá sermos 
unidos num só rebanho e só Ele o pastor
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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 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 Após-
tolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz”. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igre-
ja, 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

Tele Entregas: 3422-1811
Rua Nagib Daher, 580

RCAssessoria
Previdenciária

Encaminhamento de Aposentadorias, Pensões e Revisão de Benefícios

Fone (43) 
 

rcaprev@hotmail.com
Rua  Des. Clotário Portugal, 980 Regina Colombo

Ex- servidora do INSS

Atendimento com hora marcada

3424-5188
9974-4928Porque Confiança é Fundamental!

CASOFARMADROGARIA


