
ANO I - nº 44 - 23 de Setembro de 2018 - Ano B (São Marcos) - Solenidade - Cor Litúrgica: Verde

25º Domingo do Tempo Comum
A Palavra de Deus, na liturgia de hoje, nos mostra que, ao abraçar uma criança, Jesus realiza um 

gesto profé�co, uma verdadeira ação simbólica. Com esse gesto, ele ensinava aos apóstolos que sua 
grandeza estava em acolher com afeto e humildade todos aqueles que não tem valor aos olhos do 
mundo. Hoje, nossa Igreja Diocesana celebra a memória do Bem Aventurado Francisco de Paula 
Victor,  que em sua vida deu atenção às crianças e aos pequeninos do Reino. Peçamos ao Senhor que 
nos ajude a imitar o seu exemplo.

O Dia do Senhor
Diocese da Campanha - MG

2. / As montanhas rodeiam  a feliz Jerusalém. 
/ /O Senhor cerca seu povo,  para não 
temer ninguém. 

e do Espírito Santo.

Solo: Senhor, que sois o CAMINHO que leva ao 
Pai.

Solo: Senhor, que sois a VIDA que renova o 
mundo.

Ass.: Amém.

(De pé)

Pe. Josmar Braga e Valdeci Farias

1. / Quem confia no Senhor,  é qual monte de 
Sião:  não tem medo, não se abala,  está / /
bem firme no seu chão. 

3. /Venha a paz para o teu povo,  o teu povo 
de Israel.  Venha a paz para o teu povo  / /
pois tu és um Deus fiel!

4. / A mão dura dos malvados  não esmague 
as cr iaturas,   Para os justos não /
mancharem suas mãos em aventuras./ 

A�������

Ass.: Amém. 
Pres.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de 

Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo.

A�� P����������

R./ /Eu sou a salvação do povo meu  do povo 
meu, quem diz é o Senhor.  Se o povo por  /
mim clama, seu Deus serei  E ouvirei /
sempre o seu clamor.

Pres.: Em nome do Pai  e do Filho  X

Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

P����������� �� E������ 

Pres.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaris�a, nos chama à 
conversão. Reconheçamos ser pecadores e 
invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai.  (silêncio) 

Música: Pe. Zé Lauro

Ass.: Piedade, piedade! Piedade de nós, / 
Senhor! (2x)

Solo: Cristo, que sois a VERDADE que ilumina 
os povos. 

Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. 

H��� �� L�����
M.: Pe. José Freitas Campos  

CD Cantar a Liturgia Presidência e Assembleia - faixa 5

Lado 2: / Senhor Deus, Rei dos céus  Deus Pai 
todo poderoso,  nós vos louvamos,  nós / /
vos bendizemos, 

L a d o  1 : / N ó s  v o s  a d o r a m o s ,   n ó s 
glorificamos,  nós vos damos graças  por / /
vossa imensa glória.

L a d o  2 : / S e n h o r  J e s u s  C r i s to,   F i l h o 
unigênito,  Senhor Deus, Cordeiro de /
Deus,  Filho de Deus Pai. /

Lado 1:  Vós  que �rais  os  pecado do 
mundo,  tende piedade de nós.  Vós que / /
�rais o pecado do mundo  acolhei a nossa /
suplica. 

Lado 1: Glória a Deus nas alturas, e paz na /

terra  aos homens por ele amados.  Aos / /
homens por ele amados.

Lado 2: /Vós que estais a direita do Pai,   
tende piedade de nós!  Tende piedade de /
nós.  Tende piedade de nós./

Lado 1: / Só Vós sois o Santo,  só Vós o 
Senhor,  só Vós o al�ssimo  Jesus Cristo! / /

Lado 2: / Com o Espírito Santo,  na glória de 
Deus Pai.  Na glória de Deus Pai.  Amém!/ /

O����� �� D��
Pres.: OREMOS – 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 nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo.

Ass.: Amém.

Leitura do Livro da Sabedoria – Os ímpios 
dizem: “Armemos ciladas ao justo, porque ¹²
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.  Vejamos, pois, se ¹⁷
é verdade o que ele diz, e comprovemos o 
que vai acontecer com ele.  Se, de fato, o ¹⁸
justo é ‘filho de Deus’, Deus o defenderá e o 
livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos  ¹⁹

Guarda a Palavra,  guarda no coração!  / /
Que ela entre em tua alma e penetre os 
sen�mentos.  Busca noite e dia  a luz, o / /
amor de Deus.  Se guardares a Palavra, ela /
te guardará!

1ª L������ (Sb 2,12.17-20)

R����� O����� (��������)

Cantar algumas vezes até promover o silêncio.

L e M.: Irmã Miria T. Kolling - CD Deus é bom - faixa 2

(Sentados)

Liturgia da Palavra

Ritos Iniciais



Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Ass.: Amém.

Pres.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que 
possamos conseguir por este sacramento 
o que proclamamos pela fé. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Pres.: O Senhor esteja convosco.
(do Congresso de Manaus)

O����� ����� �� O��������

O����� E���������� V

Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.

Ass.: É nosso dever e nossa salvação.

Ass.:  Santo, Santo, Santo...

Ass.: Mandai vosso Espírito Santo!
Pres.: 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, par�u o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pres.: 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 
agradecendo com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar dizer : ( )

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.

Pres.: (de pé)Tudo isto é mistério da fé! 
Ass.: 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.

Pres.: 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.

Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: 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.

Ass.: O Espírito nos una num só corpo!

Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!

Pres.: Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

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

Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!

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

de nosso Senhor Jesus Cristo.

Pres.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.

Pres.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a 
Pedro, que é Bispo desta Igreja, muita luz 
pra guiar o seu rebanho.

Ass.: Esperamos entrar na vida eterna!
Pres.: A todos que chamastes pra outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o 
sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-
os. Que vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

Ass.: A todos dai a luz que não se apaga!

Pres.: 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.  Amém! Ass.:

Pres.: 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.

(outras preces da comunidade)

1. Bendito sejas, Senhor,  Por este pão que /
nos deste,  Fruto do trabalho, / Será pão /
da nossa vida.

sendo assim, servidores do evangelho, sal 
da terra e luz no mundo, rezemos: (R/.)

Ass.: Amém.

Pres.: Deus, nosso Pai, que sois rico em 
misericórdia, ouvi-nos e atendei-nos. Por 
Cristo, Senhor nosso.  

(Sentados)

A����������� ��� O�������� 
J.A. Espinosa Versão e Arranjo: Daniel De Angeles

R/. Apresentamos, Senhor, estes dons,  /
Bendito sejas, pra sempre, Senhor. (Bis)

2. Bendito sejas, Senhor,  Por este vinho tão /
puro,  Fruto da videira  Será nossa / /
salvação.

3. Bendito sejas, Senhor  Por tudo quanto /
nos deste,  Nós te agradecemos  Pelos / /
dons que recebemos. 

(De pé)

Pres.: Orai irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacri�cio seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 

Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacri�cio,  para glória do seu nome, / / 
para nosso bem e de toda a santa Igreja./ 

C������ � O�����

– Quem me protege e me ampara é meu Deus;*⁶
é o Senhor quem sustenta minha vida! (R/.)

– Quero ofertar-vos o meu sacri�cio* ⁸

pô-lo à prova com ofensas e torturas, para 
ver a sua serenidade e provar a sua 
paciência; vamos condená-lo à morte ²⁰
vergonhosa, porque, de acordo com suas 
palavras, virá alguém em seu socorro”.– 
Palavra do Senhor.  

S���� R����������� (Salmo 53/54)

não há lugar para Deus aos seus olhos.

R/. É o Senhor quem sustenta minha vida!

Ass.: Graças a Deus.

– Por vosso nome, salvai-me, Senhor;*³
e dai-me a vossa jus�ça!

e escutai as palavras que eu digo!  (R/.)
– Ó meu Deus, atendei minha prece*⁴

– Pois contra mim orgulhosos se insurgem, †⁵
e violentos perseguem-me a vida:*

Leitura da Carta de São Tiago

X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

de coração e com muita alegria;

quero cantar vosso nome que é bom! (R/.)

Ass.: Glória a vós, Senhor!

(De pé)

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso

Pres.: Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao 
Senhor nosso Deus, que está perto de 
todos os que o invocam, e imploremos a 
sua graça em favor dos pedidos que hoje 
lhe fazemos, rezando :

V/. Pelo Evangelho o Pai nos chamou,  a fim /
de alcançarmos a glória de nosso Senhor 
Jesus Cristo. (cf.2Ts 2,14)

Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.
(De pé)

4. Senhor, que a exemplo do Beato Francisco 
de Paula Victor, possamos nos solidarizar 
com os pobres e excluídos de nosso tempo, 

2ª L������ (Tg 3,16-4,3)

E�������� (Mc 9,30-37)

Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, aí 3,16

estão as desordens e toda espécie de obras 
más.  Por outra parte, a sabedoria que vem ¹⁷
do alto é, antes de tudo, pura, depois 
pacífica, modesta, conciliadora, cheia de 
misericórdia e de bons frutos,  sem 
parcialidade e sem fingimento. O fruto da ¹⁸
jus�ça é semeado na paz, para aqueles que 
promovem a paz. De onde vêm as guerras? 4,1

De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm, 
justamente, das paixões que estão em 
conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não ²
conseguis ter. Matais e cul�vais inveja, mas 
não conseguis êxito.  Brigais e fazeis guerra, 
mas não conseguis possuir. E a razão está em 
que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, ³
porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o 
pedido nos vossos prazeres. – Palavra do 
Senhor.  Graças a Deus!  Ass.:

Pres.: O Senhor esteja convosco. 

Símbolo Apostólico

segundo Marcos. 

P�������� �� F� –  quero louvar, ó Senhor, vosso nome,*

Naquele tempo, Jesus e seus discípulos ³⁰
atravessavam a Galileia.  Ele não queria que 
ninguém soubesse disso, pois estava ³¹
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’’. Os ³²
discípulos, porém, não compreendiam estas 
palavras e �nham medo de perguntar. Eles ³³
chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, 
Jesus perguntou-lhes: ‘‘O que discu�eis pelo 
caminho?’’ Eles, porém, ficaram calados, ³⁴
pois pelo caminho �nham discu�do quem 
era o maior. Jesus sentou-se, chamou os ³⁵
doze e lhes disse:  “Se alguém quiser ser o 
primeiro, que seja o úl�mo de todos e aquele 
que serve a todos!” Em seguida, pegou ³⁶
uma criança, colocou-a no meio deles, e 
abraçando-a disse: “Quem acolher em meu ³⁷
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 Salvação.  

(Sentados)

R./ Aleluia, aleluia, aleluia!
R/. Dai-nos Senhor um coração compassivo 

e acolhedor. 

1. Senhor, olhai para as nossas comunidades 
eclesiais, para que deem exemplos de uma 
paz conciliadora, cheia de misericórdia e de 
bons frutos, rezemos:   (R/.)

O����� �� A���������

H������ 

2. Senhor, dai-nos sabedoria para que nos 
dediquemos mais ao estudo e a leitura 
orante da Bíblia, para vivenciar os vossos 
ensinamentos e pra�car a bondade no dia a 
dia, rezemos:   (R/.)

A�������� �� E��������

Ass.: Ele está no meio de nós.

Ass.: Glória a vós, Senhor.

Ass.: criador do céu e da terra.  E em Jesus /
Cristo seu único Filho, nosso Senhor,  que /
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria;  / /
padeceu sob Pôncio Pilatos,  foi /
crucificado, morto e sepultado.  Desceu à /
mansão dos mortos;  ressuscitou ao /
terceiro dia,  subiu aos céus; está /
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso,  donde há de vir a julgar os /
vivos e os mortos. Creio no Espírito / 
Santo;  na Santa Igreja católica;  na / /
comunhão dos santos; na remissão dos / 
pecados;  na ressurreição da carne;  na / /
vida eterna.  Amém./

3. Senhor, iluminai os nossos governantes, 
para que à luz da Sagrada Escritura, 
garantam ao  povo o direito à cidadania e à 
igualdade social, rezemos:  (R/.)

Liturgia Eucarística



Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

Ass.: Amém.

Pres.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as 
oferendas do vosso povo, para que 
possamos conseguir por este sacramento 
o que proclamamos pela fé. Por Cristo, 
nosso Senhor. 

Pres.: O Senhor esteja convosco.
(do Congresso de Manaus)

O����� ����� �� O��������

O����� E���������� V

Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.

Ass.: É nosso dever e nossa salvação.

Ass.:  Santo, Santo, Santo...

Ass.: Mandai vosso Espírito Santo!
Pres.: 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, par�u o pão e o entregou a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Pres.: 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 
agradecendo com alegria, juntando nossa 
voz à voz dos anjos e à voz dos santos 
todos, pra cantar dizer : ( )

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.

Pres.: (de pé)Tudo isto é mistério da fé! 
Ass.: 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.

Pres.: 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.

Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: 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.

Ass.: O Espírito nos una num só corpo!

Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!

Pres.: Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente e o entregou a seus discípulos, 
dizendo:

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

Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!

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

de nosso Senhor Jesus Cristo.

Pres.: Esperamos entrar na vida eterna com a 
Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os 
apóstolos e todos os santos, que na vida 
souberam amar Cristo e seus irmãos.

Pres.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco, 
ser bem firme na Fé, na Caridade, e a 
Pedro, que é Bispo desta Igreja, muita luz 
pra guiar o seu rebanho.

Ass.: Esperamos entrar na vida eterna!
Pres.: A todos que chamastes pra outra vida 

na vossa amizade, e aos marcados com o 
sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-
os. Que vivam para sempre bem felizes no 
reino que pra todos preparastes.

Ass.: A todos dai a luz que não se apaga!

Pres.: 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.  Amém! Ass.:

Pres.: 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.

(outras preces da comunidade)

1. Bendito sejas, Senhor,  Por este pão que /
nos deste,  Fruto do trabalho, / Será pão /
da nossa vida.

sendo assim, servidores do evangelho, sal 
da terra e luz no mundo, rezemos: (R/.)

Ass.: Amém.

Pres.: Deus, nosso Pai, que sois rico em 
misericórdia, ouvi-nos e atendei-nos. Por 
Cristo, Senhor nosso.  

(Sentados)

A����������� ��� O�������� 
J.A. Espinosa Versão e Arranjo: Daniel De Angeles

R/. Apresentamos, Senhor, estes dons,  /
Bendito sejas, pra sempre, Senhor. (Bis)

2. Bendito sejas, Senhor,  Por este vinho tão /
puro,  Fruto da videira  Será nossa / /
salvação.

3. Bendito sejas, Senhor  Por tudo quanto /
nos deste,  Nós te agradecemos  Pelos / /
dons que recebemos. 

(De pé)

Pres.: Orai irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacri�cio seja aceito por Deus Pai todo-
poderoso. 

Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacri�cio,  para glória do seu nome, / / 
para nosso bem e de toda a santa Igreja./ 

C������ � O�����

– Quem me protege e me ampara é meu Deus;*⁶
é o Senhor quem sustenta minha vida! (R/.)

– Quero ofertar-vos o meu sacri�cio* ⁸

pô-lo à prova com ofensas e torturas, para 
ver a sua serenidade e provar a sua 
paciência; vamos condená-lo à morte ²⁰
vergonhosa, porque, de acordo com suas 
palavras, virá alguém em seu socorro”.– 
Palavra do Senhor.  

S���� R����������� (Salmo 53/54)

não há lugar para Deus aos seus olhos.

R/. É o Senhor quem sustenta minha vida!

Ass.: Graças a Deus.

– Por vosso nome, salvai-me, Senhor;*³
e dai-me a vossa jus�ça!

e escutai as palavras que eu digo!  (R/.)
– Ó meu Deus, atendei minha prece*⁴

– Pois contra mim orgulhosos se insurgem, †⁵
e violentos perseguem-me a vida:*

Leitura da Carta de São Tiago

X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

de coração e com muita alegria;

quero cantar vosso nome que é bom! (R/.)

Ass.: Glória a vós, Senhor!

(De pé)

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso

Pres.: Caríssimos irmãos e irmãs, oremos ao 
Senhor nosso Deus, que está perto de 
todos os que o invocam, e imploremos a 
sua graça em favor dos pedidos que hoje 
lhe fazemos, rezando :

V/. Pelo Evangelho o Pai nos chamou,  a fim /
de alcançarmos a glória de nosso Senhor 
Jesus Cristo. (cf.2Ts 2,14)

Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.
(De pé)

4. Senhor, que a exemplo do Beato Francisco 
de Paula Victor, possamos nos solidarizar 
com os pobres e excluídos de nosso tempo, 

2ª L������ (Tg 3,16-4,3)

E�������� (Mc 9,30-37)

Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, aí 3,16

estão as desordens e toda espécie de obras 
más.  Por outra parte, a sabedoria que vem ¹⁷
do alto é, antes de tudo, pura, depois 
pacífica, modesta, conciliadora, cheia de 
misericórdia e de bons frutos,  sem 
parcialidade e sem fingimento. O fruto da ¹⁸
jus�ça é semeado na paz, para aqueles que 
promovem a paz. De onde vêm as guerras? 4,1

De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm, 
justamente, das paixões que estão em 
conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não ²
conseguis ter. Matais e cul�vais inveja, mas 
não conseguis êxito.  Brigais e fazeis guerra, 
mas não conseguis possuir. E a razão está em 
que não pedis. Pedis, sim, mas não recebeis, ³
porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o 
pedido nos vossos prazeres. – Palavra do 
Senhor.  Graças a Deus!  Ass.:

Pres.: O Senhor esteja convosco. 

Símbolo Apostólico

segundo Marcos. 

P�������� �� F� –  quero louvar, ó Senhor, vosso nome,*

Naquele tempo, Jesus e seus discípulos ³⁰
atravessavam a Galileia.  Ele não queria que 
ninguém soubesse disso, pois estava ³¹
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’’. Os ³²
discípulos, porém, não compreendiam estas 
palavras e �nham medo de perguntar. Eles ³³
chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, 
Jesus perguntou-lhes: ‘‘O que discu�eis pelo 
caminho?’’ Eles, porém, ficaram calados, ³⁴
pois pelo caminho �nham discu�do quem 
era o maior. Jesus sentou-se, chamou os ³⁵
doze e lhes disse:  “Se alguém quiser ser o 
primeiro, que seja o úl�mo de todos e aquele 
que serve a todos!” Em seguida, pegou ³⁶
uma criança, colocou-a no meio deles, e 
abraçando-a disse: “Quem acolher em meu ³⁷
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 Salvação.  

(Sentados)

R./ Aleluia, aleluia, aleluia!
R/. Dai-nos Senhor um coração compassivo 

e acolhedor. 

1. Senhor, olhai para as nossas comunidades 
eclesiais, para que deem exemplos de uma 
paz conciliadora, cheia de misericórdia e de 
bons frutos, rezemos:   (R/.)

O����� �� A���������

H������ 

2. Senhor, dai-nos sabedoria para que nos 
dediquemos mais ao estudo e a leitura 
orante da Bíblia, para vivenciar os vossos 
ensinamentos e pra�car a bondade no dia a 
dia, rezemos:   (R/.)

A�������� �� E��������

Ass.: Ele está no meio de nós.

Ass.: Glória a vós, Senhor.

Ass.: criador do céu e da terra.  E em Jesus /
Cristo seu único Filho, nosso Senhor,  que /
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo; nasceu da Virgem Maria;  / /
padeceu sob Pôncio Pilatos,  foi /
crucificado, morto e sepultado.  Desceu à /
mansão dos mortos;  ressuscitou ao /
terceiro dia,  subiu aos céus; está /
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso,  donde há de vir a julgar os /
vivos e os mortos. Creio no Espírito / 
Santo;  na Santa Igreja católica;  na / /
comunhão dos santos; na remissão dos / 
pecados;  na ressurreição da carne;  na / /
vida eterna.  Amém./

3. Senhor, iluminai os nossos governantes, 
para que à luz da Sagrada Escritura, 
garantam ao  povo o direito à cidadania e à 
igualdade social, rezemos:  (R/.)

Liturgia Eucarística



Pres.: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 

Ass.: Cordeiro de Deus que �rais...

(De pé)

Ass.: Amém.

1. /Meu coração penetras  e lês meus 
pensamentos,  se luto, ou se descanso  tu / /
vês meus movimentos,  de todas minhas /
palavras  tu tens conhecimento./

Ass.: Pai nosso...

S������� �� P��

Ass.: Vosso é o reino, o poder 

Pres.:  Felizes os convidados para a Ceia do 
Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que �ra o 
pecado do mundo. 

C���� �� C������� II

R/. / Um cálice foi levantado,  um pão, entre 
nós par�lhado  o povo comeu e bebeu e /
anunciou:  o amor venceu!/

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

L. e M.: Versão - Reginaldo Veloso - CD Liturgia IX - Faixa 11

1. /Ó Pai, Senhor Deus do céu e da terra  te 
louvo porque aos pequenos revelas  /
segredos que aos sábios do mundo 

escondes   e  aos  gr i tos  dos  teus /
pequeninos respondes!

 e a glória para sempre!

Reginaldo Veloso - CD Cantos de Abertura e Comunhão - faixa 19

3. / De vós quem ser o maior pretender vá 
logo o mais pequenino acolher.  Pois só /
quem for dos demais servidor  no Reino /
de Deus há de ser o maior!

Pres.: 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 a 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!  Ass.: 

P�� N����

(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)

2. / Quisesse eu me esconder  do teu imenso 
olhar,  subir até o céu,  na terra me / /
entranhar,  atrás do horizonte,  lá, iria te / /
encontrar!

2. /Ó gente, deixai vir a mim as crianças  pois 
delas do Reino será a herança! Quem não / 
como elas o Reino acolher jamais do / 
Reino jamais há de ser!

Ass. Senhor, eu não sou digno a  de que ( )
entreis em minha morada,  mas dizei /
uma palavra e serei salvo a !( )

(Sentados)

Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

C������� �� D���

Pres.: 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.

3. / Por trás e pela frente  teu ser me envolve 
e cerca,  o teu saber me encanta,  me / /
excede e me supera,  tua mão me /
acompanha  me guia e me acoberta!/

C���� �� C������� I

4. / Crianças aos prados mais verdes correi! 
Ovelhas dos pastos da Vida comei!  Jesus, /
Jesus, Bom Pastor vos conhece  e hoje seu /
Corpo e seu Sangue oferece!

R/. /Primeiro quem será?  O úl�mo há de 
ser,  a todos vai servir,  Jesus nos vem / /
dizer...  Primeiro há de ser,  quem mais / /
servir!

Após a comunhão, momento de silêncio para oração pessoal.

O����� ������ �� C������� 
Pres.: OREMOS – 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 Cristo, 
nosso Senhor. 

O����� �� B���� P���� V�����

Ass.: Ó Deus, vós / 
modelastes o Beato 
Francisco de Paula Victor, / 
segundo o Coração de vosso 
Filho Jesus.  Pelo bem que / 
fez às crianças e aos pobres, 
/ concedei-nos a virtude da 
caridade, para amarmos a / 
vós e aos irmãos e irmãs.  / /
Por Cristo, nosso Senhor. / 
Amém.

Pres.: Neste dia, em que nossa Diocese 
celebra a memória do Beato Padre Victor, 
rezemos juntos, pedindo a sua intercessão 
junto de Deus:

Pres.: O Senhor esteja convosco!
B����� F����

Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  

Pai  e Filho e Espírito Santo.X  
Ass.: Amém.
Pres.: Glorificai o Senhor com vossa vida; ide 

em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

C���� F����

R./ /Ao nosso Deus queremos louvar  pois 
maravilhas em seu servo realizou.  /
“Francisco Victor, nosso Anjo Tutelar”,  /
bom sacerdote, por Cristo se doou. 

Letra: D. Diaman�no P. de Carvalho - Música: Alessandro Carvalho

2.  /Aos devotos teus fiéis  dá um coração 
assim;  e um dia, louvaremos  ao Senhor, /  /
junto de �.

1. /Padre Victor de Três Pontas,  nobre amigo 
e intercessor.  Vem, acolhe o teu povo   / /
que celebra o teu louvor.

O DIA DO SENHOR - Elaborado pela Equipe Diocesana de Animação Litúrgica
Direção Editorial: Dom Pedro Cunha Cruz | Coordenação Geral: Pe. Daniel Menezes Fernandes
Mitra Diocesana da Campanha | Rua Maestro Pompeu, 150 - Campanha - MG | (35) 3261-1217

Diagramação: folheto@williandamasceno.com.br | Impressão: Editora Santuário | Rua Padre Claro Monteiro, 342- Aparecida - SP
Ilustrações: SDEC Secretariado Diocesano de Evangelização  e Catequese da Diocese de Coimbra

Ritos da Comunhão

Ritos Finais

www.diocesedacampanha.org.br
Evangelho da Semana

Quinta Lc 9,7-9
(São Vicente de Paulo, Presbítero, Memória)

Sexta Lc 9,18-22
(25ª Semana do Tempo Comum)

  Sábado Jo1,47-51
(São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Arcanjos, Festa)

Segunda Lc 8,16-18
(25ª Semana do Tempo Comum)

Terça Lc 8,19-21
(25ª Semana do Tempo Comum)

Quarta Lc 9,1-6
(São Cosme e Damião, Már�res, Memória Facult.)


