
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

DIA DA BÍBLIA

26 de setembro de 2021 - Ano B - Verde

“Quem não é contra nós é a nosso favor.”
Mc 9,40

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Deus age no meio do povo de diferen-
tes meios e utilizando pessoas que nem sempre 
pertencem à comunidade. Tantas personalidades 
passaram pela história e são sinais dos valores 
do Evangelho em seus contextos. O Senhor nos 
ensina a acolher sem ciúmes ou medo, pois são 
também eles, iluminados pelo Espírito Santo. 

08. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, que mostrais vosso poder sobre-
tudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre 
em nós a vossa graça, para que, caminhando ao 
encontro das vossas promessas, alcancemos os 
bens que nos reservais. Por N.S.J.C. ... Amém.
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LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Neste dia da Bíblia, vamos ouvir atenta-
mente o que ela tem a nos dizer. A Palavra de Deus 
é uma luz que ilumina nossas atitudes em busca 
de uma convivência pacífica através da tolerância, 
garantindo nossa identidade de cristãos.

Santa Missa Dominical - Diocese de Apucarana

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

I LEITURA - Nm 11,25-29

09. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS
Naqueles dias, 25O Senhor desceu na nuvem 
e falou a Moisés. Retirou um pouco do espí-
rito que Moisés possuía e o deu aos setenta 
anciões. Assim que repousou sobre eles o 
espírito, puseram-se a profetizar, mas não con-
tinuaram. 26Dois homens, porém, tinham ficado 
no acampamento. Um chamava-se Eldad e o 
outro Medad. O espírito repousou igualmente 
sobre os dois, que estavam na lista, mas não 

02. CANTO INICIAL
1. Entoai ao Senhor novo canto, pois prodígios 
foi ele quem fez. Sua mão e o seu braço santo. A 
vitória lhe deram, de vez.
Ref.: Então, os povos viram o Deus que nos sal-
vou, por isso, ó terra inteira, cantai louvor a Deus.
2. O Senhor revelou seu auxílio, sua justiça aos 
povos mostrou. Recordou-se de sua bondade, em 
favor de seu povo fiel.
3. Celebrai o Senhor com a harpa, com viola o 
saltério cantai. Com tambores, cornetas e flautas 
aclamai ao Senhor, Deus e Rei!
3. Batam palmas o mar e os peixes, o universo e 
o que ele contém. Que os rios alegres aclamem 
e as montanhas bendigam a Deus.
4. Ante a face de Deus alegrai-vos: Ele vem para 
nos governar. Guiará com justiça os povos, na 
harmonia e na paz as nações.

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
S.: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
T.: Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
S.: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
T.: Senhor, piedade. Piedade de nós! (Bis)

06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos ho-
mens 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 Unigênito, 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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém! 

07. GLÓRIA   (Versão para o CANTO: 95º 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 5,1-6

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO
1E agora, ricos, chorai e gemei, por causa 
das desgraças que estão para cair sobre vós. 
2Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas 
roupas estão carcomidas pelas traças. 3Vos-
so ouro e vossa prata estão enferrujados, e 
a ferrugem deles vai servir de testemunho 
contra vós e devorar vossas carnes, como 
fogo! Amontoastes tesouros nos últimos 
dias. 4Vede: o salário dos trabalhadores que 
ceifaram os vossos campos, que vós deixas-
tes de pagar, está gritando, e o clamor dos 
trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor 
todo-poderoso. 5Vós vivestes luxuosamen-
te na terra, entregues à boa vida, cevando 
os vossos corações para o dia da matança. 
6Condenastes o justo e o assassinastes; ele 
não resiste a vós.PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 9, 38-43.45.47-48
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13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS - Na-
quele tempo, 38João disse a Jesus: “Mestre, 
vimos um homem expulsar demônios em teu 
nome. Mas nós o proibimos, porque ele não 
nos segue”. 39Jesus disse: “Não o proibais, 
pois ninguém faz milagres em meu nome 
para depois falar mal de mim. 40Quem não é 
contra nós é a nosso favor. 41Em verdade eu 
vos digo: quem vos der a beber um copo de 
água, porque sois a Cristo, não ficará sem 
receber a sua recompensa. 42E, se alguém es-
candalizar um destes pequeninos que crêem, 
melhor seria que fosse jogado no mar com 
uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. 
43Se tua mão te leva a pecar, corta-a! É melhor 
entrar na Vida sem uma das mãos, do que, 
tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo 
que nunca se apaga. 45Se teu pé te leva a pe-
car, corta-o! É melhor entrar na Vida sem um 
dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no 
inferno. 47Se teu olho te leva a pecar, arranca-
-o! É melhor entrar no Reino de Deus com um 
olho só, 48'onde o verme deles não morre, e o 
fogo não se apaga'”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

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

tinham ido à tenda, e eles profetizavam no 
acampamento. 27Um jovem correu a avisar 
Moisés que Eldad e Medad estavam profeti-
zando no acampamento. 28Josué, filho de Nun, 
ajudante de Moises desde a juventude, disse: 
“Moisés, meu senhor, manda que eles se ca-
lem!” 29Moisés respondeu: “Tens ciúmes por 
mim? Quem dera que todo o povo do Senhor 
fosse profeta, e que o Senhor lhe concedes-
se o seu espírito!”. PALAVRA DO SENHOR.

10.  SALMO RESPONSORIAL              Sl 18(19)
(Melodia: "Cheia da graça...")

Ref.: A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria 
ao coração.
1. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para 
a alma! O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria 
dos humildes.

2. É puro temor do Senhor, imutável para sem-
pre. Os julgamentos do Senhor são corretos e 
justos igualmente.

3. E vosso servo, instruído por elas, se empenha 
em guardá-las. Mas quem pode perceber suas 
faltas? Perdoai as que não vejo!

4. E preservai o vosso servo do orgulho; não 
domine sobre mim! E assim puro, eu serei pre-
servado dos delitos mais perversos.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (mel. 93 Enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia.
Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; na 
verdade santifica vosso povo, ó Senhor! 

LITURGIA EUCARÍSTICA

16. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-se 
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos do 
caminho, no pão e vinho, ofertas deste altar.
Ref.: Bendito sejais por todos os dons! Bendito 
sejais pelo vinho e pelo pão!: Bendito, bendito, 
Bendito seja Deus para sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão, Missão 
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja, formar 
comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão.
3. Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperan-
ça de um mundo bem melhor; Na caridade sentir-
-se familiares, lutando juntos em nome do Senhor.
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17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus de misericórdia, que esta ofe-
renda vos seja agradável e possa abrir para nós 
a fonte de toda benção. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA MANAUS V (MR p. 495)

Presid.: É justo e nos faz todos ser mais santos 
louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de 
noite, agradecendo com Cristo, vosso filho, nosso 
irmão.  É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre 
se oferece por nós todos, mandando que se faça a 
mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por 
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agrade-
cendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos 
anjos e à voz dos santos todos, pra cantar (dizer):

Santo, Santo, Santo,...
Presid.: Senhor, vós que sempre quisestes ficar 
muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, fa-
lando conosco por ele, mandai vosso Espírito Santo, 
a fim de que as nossas ofertas se mudem no Corpo 
X e no Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.

Todos: Mandai vosso Espírito Santo!
Presid.: Na noite em que ia ser entregue, ceando 
com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas 
mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão 
e o entregou a seus discípulos, dizendo: TOMAI, 
TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. Do mesmo 
modo, no fim da ceia, tomou 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, PARA 
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM. Tudo isto é mistério da fé!

Todos: Toda vez que se come deste Pão, toda 
vez que se bebe deste Vinho, se recorda a paixão 
de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta.
Presid.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a 
paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição 
e ascensão; nós queremos a vós oferecer este 
Pão que alimenta e que dá vida, este Vinho que 
nos salva e dá coragem.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Presid.: E quando recebermos Pão e Vinho, o 
Corpo e Sangue dele oferecidos, o Espírito nos 
una num só corpo, pra sermos um só povo em 
seu amor.

Todos: O Espírito nos una num só corpo!

Presid.: Protegei vossa Igreja que caminha nas 
estradas do mundo rumo ao céu, cada dia re-
novando a esperança de chegar junto a vós, na 
vossa paz.

Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a Carlos 
que é Bispo desta Igreja muita luz pra guiar o seu 
rebanho.

Todos: Caminhamos na estrada de Jesus!
Presid.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, São José seu 
esposo, os apóstolos e todos os santos, que na 
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.

Todos: Esperamos entrar na vida eterna!
Presid.: A todos que chamastes pra outra vida 
na vossa amizade, aos marcados com o sinal da 
fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam 
para sempre bem felizes no reino que pra todos 
preparastes.

Todos: A todos dai a luz que não se apaga!
Presid.: E a nós, que agora estamos reunidos 
e somos povo santo e pecador, dai força para 
construirmos juntos o vosso reino que também é 
nosso.

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!

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 
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 vos-
sos 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. Amém.
Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
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RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 

Presid.: Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaris-
tia renove a nossa vida para que, participando da 
paixão de Cristo neste mistério, e anunciando a 
sua morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Todos: Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br – Zc 8,1-8; Sl 101; Lc  9,46-50;

3ª Vd – Zc 8,20-23; Sl 86; Lc 9,51-56;

4ª Br – Dn 7,9-10.13-14; Sl 137; Jo 1,47-51;

5ª Br – Ne 8,1-4a.5-6.7b-1; Sl 18; Lc 10,1-12;

6ª Br – Br 1,15-22; Sl 78; Lc 10,13-16;

Sb Br – Ex 23,20-23; Sl 90; Mt 18,1-5.10;
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23. CANTO FINAL                           (96º enc.)
1. Palavra do Senhor, amor de Deus revelado 
Palavra é o próprio Jesus, o verbo, o amor e a 
luz. Palavra do Senhor, amor em alta expan-
são, Amor a nos comunicar que veio entre nós 
habitar.
Ref.: Fala Senhor, fala Senhor, fala Senhor, 
Que teu servo escuta. (Bis)
2. Palavra do Senhor, na ação do amor semea-
da não busca a escolha do chão, germina bem 
no coração. Palavra do Senhor, aceita, vai só 
crescer floresce na vida comum dá frutos até 
cem por um.

20. CANTO DE COMUNHÃO I 
1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor e 
unidos na alegria,  partir o pão do amor. 
Ref.: Na vida caminha quem come deste 
pão. Não anda sozinho, quem vive em co-
munhão. 
2. Embora sendo muitos, é um só o nosso 
Deus. Com ele vamos juntos, seguindo os 
passos seus. 
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, que 
em nós o mundo veja a luz do seu amor. 
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão 
do céu, porém, nos dá agora o próprio Filho 
seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a 
comunhão, se formos para o mundo sinal de 
salvação. 
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem 
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.

21. COMUNHÃO l
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 vestistes, o nu desampa-
rado. Foi a mim que vós vestistes, foi a mim que 
vós vestistes.

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.
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