
22º Domingo do Tempo Comum

30 de agosto de 2015
Ano B - Verde

Dia Nacional do Catequista

“PRATICAR A PALAVRA”.

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Nossa vida em sociedade, em vários am-
bientes que frequentamos, é regida por leis. Porém, 
devemos distinguir o que é lei de Deus e o que são 
normas humanas. Toda lei que não leva o ser huma-
no a uma relação melhor com Deus e com seu pró-
ximo, não corresponde aos planos divinos, portanto, 
não tem razão de existir. Jesus condena o mero 
cumprimento de normas ou tradições que muitas 
vezes escravizam as pessoas. A lei de Deus quer 
nos indicar o caminho a seguir. Que nossa vida seja 
um constante processo de conversão, no sentido de 
nos comprometermos sempre mais com a vontade 
do Pai. Rezemos, hoje, pelos nossos catequistas, 
para que sejam iluminados por Cristo, inspirados 
em seu evangelho e vivam no ardor missionário e 
na radicalidade do amor de Cristo. 

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus do universo, fonte de todo bem, 
derramai em nossos corações o vosso amor e 
estreitai os laços que nos unem convosco para 
alimentar em nós o que é bom e guardar com so-
licitude o que nos destes. Por N.S.J.C....

LITURGIA DA PALAVRA
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Coment.: Assumir a lei de Deus não é desconsi-
derar as leis humanas, mas colocá-las sempre de 
forma que promovam a paz e o amor entre as pes-
soas.

I LEITURA - (Dt 4,1-2.6-8)

09. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO
1Moisés falou ao povo, dizendo: “Agora, Israel, 
ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a 
cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis 
na posse da terra prometida pelo Senhor Deus 
de vossos pais. 2Nada acrescenteis, nada ti-
reis, à palavra que vos digo, mas guardai os 
mandamentos do Senhor vosso Deus que vos 
prescrevo. 6Vós os guardareis, pois, e os poreis 
em prática, porque neles está vossa sabedoria e 
inteligência perante os povos, para que, ouvindo 
todas estas leis, digam: “Na verdade, é sábia e 

  02. CANTO INICIAL
1. Quando chamaste os doze primeiros pra 

te seguir,/ Sei que chamavas todos os que 
haviam de  vir.

Ref.: Tua voz me fez refletir,/ Deixei tudo pra 
te seguir./ Nos teus mares eu quero nave-
gar. (Bis)

2. Quando pediste aos doze primeiros: Ide 
e ensinai”!/ Sei que pedias a todos nós: 
Evangelizai!

03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

06. GLÓRIA (Apostila 85º Encontro)
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na ter-

ra 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, adora-

mos, bendizemos, Damos glória ao vos-
so 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!

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.  (Silêncio)

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.Celebração Dominical - Ano XLII  - Nº 23514

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



II LEITURA - Tg 1,17-18.21b-22.27

11. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO
Irmãos bem-amados: 17todo dom precioso e toda 
dádiva perfeita vêm do alto; descem do Pai das 
luzes, no qual não há mudança, nem sombra de 
variação. 18De livre vontade ele nos gerou, pela 
Palavra da verdade, a fim de sermos como que 
as primícias de suas criaturas. 21bRecebei com 
humildade a Palavra que em vós foi implantada, 
e que é capaz de salvar as vossas almas. 22To-
davia, sede praticantes da Palavra e não meros 
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 27Com 
efeito, a religião pura e sem mancha diante de 
Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas 
em suas tribulações e não se deixar contaminar 
pelo mundo. Palavra do Senhor.

EVANGELHO - Mc 7,1-8.14-15.21-23
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LITURGIA EUCARÍSTICA

  10.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 15(14)
       (Melodia: Ap. 92º Enc. – “Cheia de graça...”)

Ref.: Senhor, quem morará em vossa casa e 
no vosso monte santo habitará?

1. É aquele que caminha sem pecado e prati-
ca a justiça fielmente; que pensa a verda-
de no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua.

2. Que em nada prejudica o seu irmão, nem 
cobre de insultos seu vizinho; que não dá 
valor algum ao homem ímpio, mas honra 
os que respeitam o Senhor.

3. Não empresta dinheiro com usura, nem se 
deixa subornar contra o inocente. Jamais 
vacilará quem vive assim! Jamais vacilará 
quem vive assim!

inteligente esta grande nação!” 7Pois, qual é a 
grande nação cujos deuses lhe são tão próxi-
mos como o Senhor nosso Deus, sempre que o 
invocamos? 8E que nação haverá tão grande que 
tenha leis e decretos tão justos, como esta lei 
que hoje vos ponho diante dos olhos?” Palavra 
do Senhor.

12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis)
1. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso 

amor, foi quem gerou-nos com a palavra 
da verdade, nós, as primícias do seu 
gesto criador!

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS
Naquele tempo, 1os fariseus e alguns mes-
tres da Lei vieram de Jerusalém e se reu-
niram em torno de Jesus. 2Eles viam que 

16. CANTO DAS OFERENDAS
Lá, lá, lá, lá, lá, lá laia, laia.
1. Quando o trigo amadurece/ E do sol 

recebe a cor/ Quando a uva se torna 
prece/ Na oferta do nosso amor. /: Da-
mos graças pela vida/ Derramada  neste 
chão/ Pois és Tu, o Deus da vida/ Quem 
dá vida à criação. (Bis)

2. Os presentes da natureza/ O amor do co-
ração/  O teu povo canta a certeza/ Traz 
a vida em procissão. /: Abençoa nossa 
vida/ O trabalho redentor/ As colheitas 
repartidas/ Para celebrar o amor. (Bis)

alguns dos seus discípulos comiam o pão 
com as mãos impuras, isto é, sem as terem 
lavado. 3Com efeito, os fariseus e todos os 
judeus só comem depois de lavar bem as 
mãos, seguindo a tradição recebida dos an-
tigos. 4Ao voltar da praça, eles não comem 
sem tomar banho. E seguem muitos outros 
costumes que receberam por tradição: a 
maneira certa de lavar copos, jarras e vasi-
lhas de cobre. 5Os fariseus e os mestres da 
Lei perguntaram então a Jesus: “Por que 
os teus discípulos não seguem a tradição 
dos antigos, mas comem o pão sem lavar as 
mãos?” 6Jesus respondeu: “Bem profetizou 
Isaías a vosso respeito, hipócritas, como 
está escrito: ‘Este povo me honra com os 
lábios, mas seu coração está longe de mim. 
7De nada adianta o culto que me prestam, 
pois as doutrinas que ensinam são preceitos 
humanos. 8Vós abandonais o mandamento 
de Deus para seguir a tradição dos homens. 
14Em seguida, Jesus chamou a multidão para 
perto de si e disse: “Escutai todos e compre-
endei: 15o que torna impuro o homem não é 
o que entra nele vindo de fora, mas o que sai 
do seu interior. 21Pois é de dentro do coração 
humano que saem as más intenções, imo-
ralidades, roubos, assassínios, 22adultérios, 
ambições desmedidas, maldades, fraudes, 
devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de 
juízo. 23Todas estas coisas más saem de den-
tro, e são elas que tornam impuro o homem”. 
Palavra da Salvação

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS



17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, o sacrifício que vamos ofe-
recer nos traga sempre a graça da salvação, e 
vosso poder leve à plenitude o que realizamos 
nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor.

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B (MR p. 848)
(Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salvação) 
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai san-
to, criador do mundo e fonte da vida. Nunca 
abandonais a obra da vossa sabedoria, agin-
do sempre no meio de nós. Com vosso braço 
poderoso, guiastes pelo deserto o vosso povo 
de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito 
Santo, acompanhais sempre a vossa Igreja, 
peregrina neste mundo; e por Jesus Cristo, 
vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos 
da história até a felicidade perfeita em vosso 
reino. Por essa razão, também nós, com os 
Anjos e Santos, proclamamos a vossa glória, 
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 huma-
nos e sempre os assistis no caminho da vida. 
Na verdade, é bendito o vosso Filho, presen-
te 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 santifi-
car 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 última 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, 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.
Presid.: Olhai com bondade para a oferta da 
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacri-
fício 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.: Fortalecei, Senhor, na unidade os 
convidados a participar da vossa mesa. Em co-
munhão com o nosso Papa Francisco e o nosso 
Bispo Celso Antônio, com todos os Bispos, 
presbíteros, diáconos e com todo o vosso povo, 
possamos irradiar confiança e alegria e cami-
nhar com fé e esperança pelas estradas da vida.
Todos: Tornai viva nossa fé, nossa esperan-
ça!

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 plenitu-
de da vida.
Todos: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!

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 Es-
pírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
Todos: Amém.
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21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Restaurados à vossa mesa pelo pão da 
vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento 
da caridade fortifique os nossos corações e nos leve 
a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Br - 1 Ts 4,13-18; Sl 95;  Lc 4,16-30
3ª Vd - 1 Ts 5,1-6.9-11; Sl 26; Lc 4,31-37
4ª Vd - Cl 1,1-8; Sl 51; Lc 4,38-44
5ª Vd - Cl 1,9-14; Sl 97;  Lc 5,1-11
6ª Vd –Cl 1,15-20; Sl 99;  Lc 5,33-39
Sb Vd – Cl 1,21-23; Sl 53; Lc 6,1-5

30/agosto/preto/p4 30/agosto/verde/p4

RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

  22.  CANTO FINAL
1. Tu, te abeiraste da praia / Não buscas-

te nem sábios nem ricos, / Somente 
queres que eu te siga!

Ref.: Senhor, tu me olhaste nos olhos, / 
A sorrir, pronunciastes meu nome, / 
Lá na praia, eu larguei o meu barco, / 
Junto a Ti buscarei outro mar.

2. Tu sabes bem que em meu barco / Eu 
não tenho nem ouro nem espadas / 
Somente redes e o meu trabalho

19. CANTO DE COMUNHÃO – 90º ENCONTRO
Ref.: Bem aventurados são todos os santos / Bem 

aventurado quem busca a santidade / Eterna-
mente, bem aventurados.

1. Os pobres de espírito./ Quem constrói comu-
nidade/ Para quem seu Deus é tudo/ É valor 
absoluto.

2. Aquele que é aflito/ Com as dores do despreza-
do / Todo aquele que é manso/ Quer os povos 
apaziguados

3. Quem tem misericórdia/ Compreende os limita-
dos / Quem perdoa sempre e sempre/ E conso-
la 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 / Per-
seguido 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.

  20. OPCIONAL- 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 
entende que a fé só, não basta / O pró-
ximo é aquele que faz a caridade / Que 
ama e que serve onde encontra a neces-
sidade. (Bis)

2. O amor não reconhece idade/ E respeita 
as realidades / Socorre, anima e dá vida/ 
A justiça tem nele guarida
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RITO DA COMUNHÃO

18. 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.
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 desejo, a paz e a uni-
dade. 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)

Deus recebe o dízimo que oferecemos a Ele?
Sim, Deus recebe o dízimo através da comunidade. Tudo pertence a Ele. Ele é o dono; 

nós, os usuários. Ele não precisa de nada para Ele,
mas precisa para a Sua comunidade (Igreja).

Todo dízimo oferecido à comunidade é dízimo oferecido a Deus.


