
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM

26 de agosto de 2018
Ano B - Verde
Dia do Leigo

“Senhor, a quem iremos nós?”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Estamos reunidos para nos alimentar da 
palavra e do pão que o próprio Jesus nos oferece. Ele, 
que desempenhou sua missão na mais absoluta fide-
lidade ao Pai, recusava ser seguido por aqueles que 
não aderiam de modo radical à seu projeto. Por isso, a 
resposta de Pedro sintetizará a atitude do verdadeiro 
discípulo do Reino: só Jesus merece ser seguido, por 
ter palavras de vida eterna. Celebremos, hoje, em sin-
tonia com todos os nossos leigos, de forma especial 
com todos os nossos catequistas, agradecendo ao Pai 
a dedicação deles no serviço da evangelização.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.:  Ó Deus, que unis os corações dos vossos 
fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que 
ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos co-
rações onde se encontram as verdadeiras alegrias. 
Por N.S.J.C. ... Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Celebração Dominical -   Ano XLV  -   Nº 2509

Coment.: No momento da decisão por Deus ou pe-
los ídolos, a opção válida é a de Josué e do povo Is-
raelita congregado em Siquém. A mesma coisa que, 
diante do dilema de seguir ou abandonar Jesus, a 
resposta que deve ser dada é a dos doze, pela boca 
de Pedro: “Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras 
de vida eterna”.

I LEITURA 
Js 24,1-2a.15-17.18b 

08. LEITURA DO LIVRO DE JOSUÉ
Naqueles dias, 1Josué reuniu em Siquém todas as 
tribos de Israel e convocou os anciãos, os chefes, 
os juízes e os magistrados, que se apresentaram 
diante de Deus. 2aEntão Josué falou a todo o povo: 
15“Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei 
hoje a quem quereis servir: se aos deuses a 
quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou 
aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. 
Quanto a mim e à minha família, nós serviremos 
ao Senhor”. 16E o povo respondeu, dizendo: “Longe 
de nós abandonarmos o Senhor, para servir a 
deuses estranhos. 17Porque o Senhor, nosso Deus, 
ele mesmo, é quem nos tirou, a nós e a nossos 
pais, da terra do Egito, da casa da escravidão. 
Foi ele quem realizou esses grandes prodígios 
diante de nossos olhos, e nos guardou por todos 
os caminhos por onde peregrinamos, e no meio de 
todos os povos pelos quais passamos. 18bPortanto, 
nós também serviremos ao Senhor, porque ele 
é o nosso Deus”. PALAVRA DO SENHOR.

02. CANTO INICIAL
1. Ó Deus Pai Criador, eis-me aqui, Senhor! Ó 
Jesus Redentor, eis-me aqui, Senhor! Ó Espírito 
Santo de amor, eis-me aqui, Senhor!
Ref.: Para fazer vossa vontade, assim na terra 
como no céu! (bis)
2. Nossa vida é um dom, eis-me aqui, Senhor! É 
chamado a servir, eis-me aqui, Senhor! Toda a 
vida se faz vocação, eis-me aqui, Senhor!
3. Nosso nome sabeis, eis-me aqui, Senhor! 
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! 
Somos vossa família no amor, eis-me aqui, Senhor!
4. Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! Bem 
assim como sou, eis-me aqui, Senhor! Cada 
idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor!

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
1. Senhor, que viestes salvar os corações arre-
pendidos. 
Ref.: Piedade, piedade, piedade de nós. (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores 
humilhados. 
3. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus 
Pai que nos perdoa.

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! (bis)
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, Damos glória ao vosso 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. Amém! Amém!



II LEITURA - Ef 5, 21-32

10. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
APÓSTOLO AOS EFÉSIOS
Irmãos: 21Vós que temeis a Cristo, sede solícitos uns 
para com os outros. 22As mulheres sejam submissas 
aos seus maridos como ao Senhor. 23Pois o marido 
é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo 
é a cabeça da Igreja, ele, o Salvador do seu Corpo. 
24Mas como a Igreja é solícita por Cristo, sejam as 
mulheres solícitas em tudo pelos seus maridos. 
25Maridos, amai as vossas mulheres, como o Cristo 
amou a Igreja e se entregou por ela. 26Ele quis 
assim torná-la santa, purificando-a com o banho 
da água unida à Palavra. 27Ele quis apresentá-la a 
si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem 
defeito algum, mas santa e irrepreensível. 28Assim 
é que o marido deve amar a sua mulher, como ao 
seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher 
ama-se a si mesmo. 29Ninguém jamais odiou a sua 
própria carne. Ao contrário, alimenta-a e cerca-a 
de cuidados, como o Cristo faz com a sua Igreja; 
30e nós somos membros do seu corpo! 31Por isso 
o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à 
sua mulher, e os dois serão uma só carne. 32Este 
mistério é grande, e eu o interpreto em relação 
a Cristo e à Igreja. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Jo 6, 60-69

26/agosto/preto/p2 26/agosto/verde/p2

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, 60muitos dos discípulos de Jesus que 
o escutaram, disseram: “Esta palavra é dura. Quem 
consegue escutá-la?” 61Sabendo que seus discípulos 
estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus 
perguntou: “Isto vos escandaliza? 62E quando virdes 
o Filho do Homem subindo para onde estava antes? 
63O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. 
As palavras que vos falei são espírito e vida. 64Mas 
entre vós há alguns que não crêem”. Jesus sabia, 
desde o início, quem eram os que não tinham fé e 
quem havia de entregá-lo. 65E acrescentou: “É por 
isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser 
que lhe seja concedido pelo Pai”. 66A partir daquele 
momento, muitos discípulos voltaram atrás e não 
andavam mais com ele. 67Então, Jesus disse aos 
doze: “Vós também vos quereis ir embora?” 68Simão 
Pedro respondeu: “A quem iremos, Senhor? Tu tens 
palavras de vida eterna. 69Nós cremos firmemente e 
reconhecemos que tu és o Santo de Deus”. PALA-
VRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

Presid.: Confiantes no Senhor que nos ama e es-
cuta nossa oração, rezemos:
R. Senhor, escutai a nossa prece
1. Senhor, abençoai o Papa Francisco e todo Corpo 
Eclesial, do qual Cristo Rei é a cabeça, para que 
persevere na sua missão de evangelizar os povos, 
nós vos rogamos: 
2. Senhor, que nos tornemos testemunhas fiéis e 
comprometidas com a Evangelização, para a con-
strução de uma sociedade justa e solidária, na per-
spectiva de vosso Reino, nós vos rogamos: 
3. Senhor, que o Espirito Santo nos anime em nos-
sa caminhada, inspirando e iluminando a vivência 
de nossa vocação laical, para compreendermos 
os sinais de vosso amor e atuarmos na vida e na 
história do mundo, nós vos rogamos: 
4. Senhor, que nós, cristãos leigos e leigas, consci-
entes dos desafios atuais no Brasil e no mundo, en-
contremos na Palavra a luz necessária para a orga-
nização, e respondamos ao vosso chamado na vida 
pessoal, na família, no trabalho, na ação política, 
em toda a sociedade, nós vos rogamos: 
(Outras intenções)

09. SALMO RESPONSORIAL  – Sl 33(34)
      (Melodia: “Provai e vede ...”)
Ref.: Provai e vede quão suave é o Senhor! (bis)
1. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu lou-
vor estará sempre em minha boca. Minha alma se glo-
ria no Senhor; que ouçam os humildes e se alegrem.
2. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, 
e seu ouvido está atento ao seu chamado; mas 
ele volta a sua face contra os maus, para da terra 
apagar sua lembrança.
3. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e 
de todas as angústias os liberta. Do coração atribu-
lado ele está perto e conforta os de espírito abatido.
4. Muitos males se abatem sobre os justos, mas 
o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo os seus 
ossos ele os guarda e os protege, e nenhum deles 
haverá de se quebrar.
5. A malícia do iníquo leva à morte, e quem odeia o 
justo é castigado. Mas o Senhor liberta a vida dos 
seus servos, e castigado não será quem nele espera.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia! Vamos aclamar o Evan-
gelho, aleluia! (bis)
Quem come a minha carne e bebe o meu san-
gue, em mim permanece e eu vou ficar nele.

ORAÇÃO VOCACIONAL
Jesus, mestre divino, que chamastes os apóstolos a vos 
seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, 
pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai 
a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai co-
ragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos 
sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do Povo 

de Deus e de toda a humanidade. Amém.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, ofere-
cido uma só vez, conquistastes para vós um povo, 
concedei à vossa Igreja a paz e a unidade. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

17.  21. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-C (MR p. 854)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em 
todo o lugar, Pai santo, Senhor do céu e da terra, 
por Cristo, Senhor nosso. Pela vossa Palavra crias-
tes o universo e em vossa justiça tudo governais. 
Tendo-se encarnado, vós nos destes o vosso Filho 
como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, 
convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o cami-
nho que conduz para vós, a verdade que nos liberta 
e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho, 
reunis em uma só família os homens e as mulheres, 
criados para a glória de vosso nome, redimidos 
pelo sangue de sua cruz e marcados com o selo 
do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, 
nós nos unimos à multidão dos Anjos e dos Santos, 
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 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 santificar estes 
dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e X 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 
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ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo modo, ao fim 
da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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: 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 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 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, entre os membros do vosso Filho, 
cujo Corpo e Sangue comungamos.
Todos: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Pela participação neste mistério, ó Pai to-
do-poderoso, santificai-nos pelo Espírito e concedei 
que nos tornemos semelhantes à imagem de vosso 
Filho. Fortalecei-nos na unidade, em comunhão 
com o nosso Papa Francisco, com todos os Bispos, 
presbíteros e diáconos e todo o vosso povo.
Todos: O vosso Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Fazei que todos os membros da Igreja, 
à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tem-
pos e empenhem-se, de verdade, no serviço do 
Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para 
todos, para que possamos partilhar as dores e as 
angústias, as alegrias e as esperanças, e andar 
juntos no caminho do vosso reino.
Todos: Caminhamos no amor e na alegria!

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 pe-
regrinação terrestre, chegarmos todos à morada 
eterna, onde viveremos para sempre convosco. E 
em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, 
São José, seu esposo, 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 San-
to, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.

Todos: Amém.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS (93º encontro)
1. No altar a vocação, o vinho e o pão/ são res-
postas ao carinho do Senhor. Um sim com todas 
as consequências/ sue se faz na existência re-
pleta de amor
Ref.: És bendito pelo vinho e pelo pão/ És 
bendito por toda vocação. Bendito sejas, 
bendito sejas,/ Bendito sejas, bendito sejas.
2. Envolvo minha vida neste vinho e pão/ aí vai o 
coração e a missão. As lutas pela vida do teu povo/ 
Este ardor é como fogo que se acalma só na ação.
3. O que tenho é meu amor no teu amor/ que se doa 
sem temor para servir. O saber, a humildade e o per-
dão/ A ternura e a compaixão... apresento neste sim.



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o 
sacramento do vosso amor, e transformai-nos de 
tal modo pela vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br -2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95(96); Mt 23,13-22 
3ª Br – 2Ts 2,1-3a.14-17, Sl 95(96), Mt 23,23-26
4ª Vm -Jr 1,17-19; Sl 70(71); Mc 6,17-29 
5ª Vd -1Cor 1,1-9; Sl 144(145); Mt 24,42-51 
6ª Vd -1Cor 1,17-25; Sl 32(33); Mt 25,1-13 
Sb Vd -1Cor 1,26-31; Sl 32(33); Mt 25,14-30
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21. CANTO DE COMUNHÃO
1. Ao recebermos Senhor, tua presença sagrada, 
pra confirmar teu amor, faz de nós sua morada. 
Surge um sincero louvor, brota a semente plan-
tada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar 
tua estrada.
Ref.: Desamarrem as sandálias e descansem, 
este chão é terra santa, irmãos meus. Venham
orem, comam, cantem, venham todos e reno-
vem a esperança no Senhor.(bis)
2. O filho de Deus com o Pai, e o Espírito Santo, 
nesta trindade um só ser, que pede à nós sermos 
santos. Dai-nos Jesus teu poder de se doar sem 
medida, deixa que compreendamos que este é o 
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos , ó Cristo, 
faze vibrar nosso ser, indo ao encontro ao pai 
santo. Sem descuidar dos irmãos, mil faces da 
tua face, faze que o coração sinta, a força da 
caridade.

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

  23. CANTO FINAL
Ref.: Mãe das vocações, escuta os filhos teus, 
intercede pos nós a Deus. (Bis)
1. Que aprendamos a pedir, intercede por nós 

Operários para a messe, intercede por nós 
E em cada comunidade, intercede por nós 
Uma nova vocação. Roga por nós, roga por 
nós, intercede por nós.

2. Que a Igreja, num só corpo, intercede por nós.     
    Seja unida na oração, intercede por nós. 
    Partilhe testemunhos, intercede por nós, 
    De vocação: agora é a hora. Roga por nós,    
    roga por nós, intercede por nós.
3. Que sejamos seguidores, intercede por nós

E também propagadores, intercede por nós 
Uma igreja em saída, intercede por nós 
Que defende a fé e a vida. Roga por nós, roga 
por nós, intercede por nós.

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.

19. REFRÃO ORANTE (95º enc.)
“Enviai Senhor muitos operários, para a 
nossa messe, pois a messe é grande Senhor, 
e os operários são poucos.”

20. CANTO DE COMUNHÃO I 
1. Eu sou o pão do amor vivo/ Que desceu do 
céu/ Não morrerá jamais quem Dele comer/ Pois 
terá a vida eterna. 
Ref.: Presença real, não é mais pão/É o corpo 
de Jesus que se entregou por nós na Cruz é 
presença real./ Presença real, não é mais vi-
nho/ É o sangue do Senhor, é o mandamento 
do amor é presença real. 
2. Meu corpo e também meu sangue é isto/ Que 
é dado por vós/ E será perdão para todo pecado/ 
Eis a nova aliança. 
3. E aquele que vem a mim livre/ Também vai ao Pai/ 
E viverá feliz no Espírito Santo/ No projeto de Deus. 
4. Viver no amor e na paz de Cristo/ É a nossa 
missão/ Não temerá jamais quem a vida doar/ 
Em favor dos irmãos.

RITO DA COMUNHÃO

18. Todos: Pai Nosso... (Seguir Missal Romano p.500)

43 3422-2996
Drª Sandra Mara A. Roque

• Aparelhos fi xos e móveis
• Especialista em ortopedia
   funcional dos maxilares.

Drº Julio M. Roque
•Prótese, periodontia e implantes.
• Especialista em prótese dental e    
   periodontia. 

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 490 - Apucarana/PR


