
26º DOMINGO DO TEMPO COMUM

DIA DA BÍBLIA

30 de setembro de 2018 - Ano B - Verde

“Quem não é contra nós é a nosso favor.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Chegamos ao último domingo do mês de 
setembro. Neste dia, recordamos, de maneira toda 
especial, a Bíblia que, mesmo escrita há séculos, per-
manece sempre atual. A liturgia de hoje nos convida 
a celebrar o Mistério da nossa salvação, acolhendo 
com alegria os sinais do Espírito Santo existentes 
fora da nossa comunidade religiosa. Iniciemos nossa 
celebração implorando a graça da tolerância, para 
convivermos harmoniosamente na sociedade, reco-
nhecendo a ação do Espírito divino em nosso meio. 

07. 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

(ATENÇÃO equipes de liturgia: neste dia da Bíblia 
recomenda-se dar à Sagrada Escritura maior destaque. 
Permanece à critério de cada comunidade o modo como 
será feito.)

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.
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: De coração contrito e humilde, aproxi-
memo-nos do Deus justo e santo, para que tenha 
piedade de nós, pecadores. 

(Silêncio)

06. GLÓRIA
Ref.: Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a 
Deus, glória a Deus lá nas alturas!    
1. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos 
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: Nós vos louvamos, vos ben-
dizemos, adoramos, vos glorificamos.
2. Nós aqui vos damos graças pela vossa imen-
sa glória. Senhor nosso Jesus Cristo, És o Filho 
Unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és 
Filho de Deus Pai.                    
3. Vós que tirais o pecado do mundo, tende pie-
dade 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 Espírito 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 ale-
gria / esta que busca o amor/ vivenciar todo dia 
/ Que vai levar salvação/ esta é a nossa missão.                                                                 
2. Nós que fazemos parte desta Igreja/ que mis-
sionária é por natureza / Te damos graças por 
Teu esplendor/ seremos eco do Teu grande amor 
3. Todos os povos serão Teus discípulos/ e bati-
zados com Teu Santo Espírito / temos certeza de 
tua companhia/ nos dando força hoje e todo dia.

05. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor. 
Todos: Por que somos pecadores. 
Solo: 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. 
Presid.: Senhor, tente piedade de nós;
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
Presid.: Cristo, tende piedade de nós;
Todos: Cristo tende piedade de nós.
Presid.: Senhor, tende piedade de nós;
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

I LEITURA - Nm 11,25-29

08. LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS
Naqueles dias, 25O Senhor desceu na nuvem e falou 
a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés 
possuía e o deu aos setenta anciões. Assim que 
repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profe-
tizar, mas não continuaram. 26Dois homens, porém, 
tinham ficado no acampamento. Um chamava-se 
Eldad e o outro Medad. O espírito repousou igual-



II LEITURA - Tg 5,1-6

10. 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. 3Vosso 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 deixastes de pagar, está 
gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos 
ouvidos do Senhor todo-poderoso. 5Vós vivestes lu-
xuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando 
os vossos corações para o dia da matança. 6Conde-
nastes 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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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 escandalizar um des-
tes 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 nun-
ca se apaga. 45Se teu pé te leva a pecar, 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.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ (Creio)

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão) 

mente sobre os dois, que estavam na lista, mas não 
tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampa-
mento. 27Um jovem correu a avisar Moisés que El-
dad e Medad estavam profetizando no acampamen-
to. 28Josué, filho de Nun, ajudante de Moises desde 
a juventude, disse: “Moisés, meu senhor, manda que 
eles se calem!” 29Moisés respondeu: “Tens ciúmes 
por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor 
fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu 
espírito!”. PALAVRA DO SENHOR.

09.  SALMO RESPONSORIAL – Sl 18(19)
 (Melodia: "Cheia da graça" ou "Beleza e Esplendor")
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.

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1. Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; 
na verdade santifica nosso povo, ó Senhor!

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MARCOS 
Naquele tempo, 38João disse a Jesus: “Mestre, vimos 

Presid.: Hoje é o Dia Nacional da Bíblia. Para que 
esse livro que contém a Palavra de Deus ocupe o 
lugar que lhe é devido em nossa vida e em nossas 
famílias, rezemos ao Senhor.

R. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Para que o Senhor derrame o seu Espírito sobre 
nossas comunidades, que tenhamos muitos profe-
tas missionários que continuem a falar de Jesus a 
todos, rezemos ao Senhor.

2. Para que ouvindo a palavra de São Tiago não 
acumulemos riquezas que sejam frutos de explora-
ção e mentiras, rezemos ao Senhor. 

3. Para que sejamos honestos, verdadeiros, retos 
no agir, dando sempre bom exemplo e nunca moti-
vo de escândalo à ninguém para não sermos con-
denados, rezemos ao Senhor. 

4. Estamos próximos das eleições. Que saibamos 
escolher candidatos capazes, íntegros, que bus-
quem o bem comum e não interesses pessoais, re-
zemos ao Senhor.

(Outras intenções: Sede vacante; escolha do novo 
bispo; necessidades sociais, etc.)     

Presid.: Senhor, nosso Deus, dai a cada homem 
um coração que se deixe conduzir pelo Espírito, 
e que acolha, com alegria, a Boa Nova anunciada 
pelo vosso Filho. Ele que vive e reina para sempre. 
Todos: Amém.
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus de misericórdia, que esta oferenda 
vos seja agradável e possa abrir para nós a fonte 
de toda benção. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-D (MR p. 860)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e nossa salvação, dar-vos graças, sempre e 
em todo lugar, Pai misericordioso e Deus Fiel. Vós 
nos destes vosso Filho Jesus Cristo nosso Senhor 
e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de mise-
ricórdia pelos pequenos pobres, pelos doentes e 
pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e 
marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao 
mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e 
filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, 
nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos 
o hino de 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 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 † 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 CO-
MEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTRE-
GUE 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 memória 
de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela 
paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da 
ressurreição e colocastes à vossa direita, anun-
ciamos a obra do vosso amor até que ele venha, 
e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bên-
ção. 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.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à per-
feição na fé e no amor, em comunhão com o nosso 
Papa Francisco, com todos os Bispos, presbíteros e 
diáconos e todo o povo que conquistastes.
Todos: Confirmai o vosso povo na unidade!

Presid.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e 
os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-
-nos palavras e ações para confortar os desanima-
dos e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo, e 
seguindo o seu mandamento, nos empenhemos 
lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja tes-
temunha viva da verdade e da liberdade, da justiça 
e da paz, para que toda  a humanidade se abra à 
esperança de um mundo novo.
Todos: Ajudai-nos a criar um mundo novo!

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 Ma-
ria, com 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 
Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para 
sempre.
Todos: Amém.
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15. CANTO DAS OFERENDAS
1. O teu filho quando esteve por aqui / muitas 
vezes por amor se antecipou / quando via alguém 
sofrer interferia / muitas vezes a pessoa nem 
pedia. / Mas ao ver o sofrimento de um alguém, / 
sobretudo se ninguém o ajudava / dava um jeito 
de ajudar essa pessoa,/ por amor, Jesus, então, 
se antecipava.
Ref.: Não pediste, meu Senhor, mas eu Te trago 
a minha oferta/ Não precisas dos meus bens, 
mas eu preciso me lembrar/ que me deste o Teu 
amor e a Tua graça é mais que certa./ Muito gra-
to eu vim deixar a paz que eu tenho em teu altar.

LITURGIA EUCARÍSTICA



RITO FINAL
(Exortações Finais e Bênção)

21. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, que a comunhão nesta Eucaristia 
renove a nossa vida para que, participando da pai-
xão de Cristo neste mistério, e anunciando a sua 
morte, sejamos herdeiros da sua glória. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Br – Jó 1,6-22; Sl 16 (17); Lc  9,46-50
3ª Br – Ex 23,20-23; Sl 90 (91); Mt 18, 1-5.10
4ª Vm – Jó 9,1-12.14-16; Sl 87 (88); Lc 9,57-62
5ª Br – Jó 19,21-27; Sl 26 (27); Lc 10,1-12
6ª Vd – Jó 38,1.12-21; 40,3-5; Sl 138 (139); Lc 10,13-16
Sb Vd – Jó 42,1-3.56.12-17; Sl 118 (119); Lc 10,17-24  
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20. COMUNHÃO ll
1. Cristo, quero ser instrumento/ De tua paz e do 
teu infinito amor/ Onde houver ódio e rancor/ Que 
eu leve a concórdia que eu leve o amor.
Ref.: Onde há ofensa que dói/ Que eu leve o 
perdão/ Onde houver a discórdia/ Que eu leve 
a união e tua paz .
2. Mesmo que haja um só coração/ Que duvide 
do bem, do amor e do céu/ Quero com firmeza 
anunciar/ A Palavra que traz a clareza da fé.
3. Onde houver erro Senhor / Que eu leve a ver-

22. 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.
3. Nossa fé se fundamenta na palavra dos apóstolos. 
João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiam essa fé. 
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dade fruto da tua luz/ Onde encontrar desespero/ 
Que eu leve a esperança do teu nome Jesus.
4. Onde eu encontrar um irmão/ A chorar de tris-
teza sem ter voz e nem vez/ Quero bem no seu 
coração/ Semear alegria pra florir gratidão.
5. Mestre, que eu saiba amar/ Compreender, 
consolar e dar sem receber/ Quero sempre mais 
perdoar/ Trabalhar na conquista e vitória da paz.

19. 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.

18. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, 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 dese-
jo, 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

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.

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.


