
ANO I - nº 43 - 16 de Setembro de 2018 - Ano B (São Marcos) - Solenidade - Cor Litúrgica: Verde

24º Domingo do Tempo Comum
Hoje na celebração desta liturgia, Jesus faz aos seus discípulos uma surpreendente 

manifestação: ele revela que é o Cristo, e que existe um plano salvífico de Deus para os 
homens, e que o Messias tem que cumprir sua missão. Acolhamos essa grande revelação do 
amor de Jesus para conosco que, nesta Eucaris�a, se faz presente para nos alimentar com sua 
Palavra e seu Pão.

O Dia do Senhor
Diocese da Campanha - MG

Pres.: Em nome do Pai  e do Filho  X

(De pé)

P����������� �� E������ 

Deus Pai todo-poderoso

Vos adoramos, vos glorificamos

por vossa imensa glória.

Senhor Deus, Cordeiro de Deus 

e do Espírito Santo.

A�������

Ass.: Amém. 

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

Pres.: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo 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) 

Solo: Confesso a Deus, Pai todo-poderoso,  e /
a vós, irmãos, confesso que pequei  por /
pensamentos,  palavras, atos e omissões, /
/ (bate no peito) por minha culpa,  tão grande 
culpa. (bate no peito)

Solo:  E peço à Virgem Maria, anjos e santos,  /
e a vós, irmãos, eu peço que rogueis  a /
Deus, que é Pai poderoso, para perdoar a / 
minha culpa,  tão grande culpa.

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

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

Pres.: O Senhor, que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a 
constância de Cristo, esteja convosco.

A�� P����������

H��� �� L�����
L.: Missal Romano M.: Maria da  Conceição 

CD Partes Fixas - faixa 9

Pres.: Glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por ele amados.

Ass.: Glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por ele amados.

1. Senhor Deus, Rei dos céus 

Nós vos louvamos, vos bendizemos

Nós vos damos graças 

2. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito

Filho de Deus Pai
Vós que �rais o pecado do mundo
Tende piedade de nós

Ass.: Amém.

Ass.:  Amém! Amém! Amém! Amém!

Com o Espírito Santo na glória de Deus Pai

3. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor

O����� �� D��

Pe. Zezinho

Vós que estais a direita do Pai

Palavra de Salvação  somente o céu tem pra /
dar  por isso o meu coração  se abre para / /
escutar!

Cantar algumas vezes até promover o silêncio.

Leitura do Livro do Profeta Isaías – O Senhor ⁵
abriu-me os ouvidos; não lhe resis� nem 
voltei atrás. Ofereci as costas para me ⁶
baterem e as faces para me arrancarem a 
barba: não desviei o rosto de bofetões e 
cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu ⁷
Auxiliador, por isso não me deixei abater o 

Acolhei a nossa súplica

Só vós o Al�ssimo Jesus Cristo 

Tende piedade de nós.

Na glória de Deus Pai.

(Sentados)

R����� O����� (��������)

Vós que �rais o pecado do mundo

Pres.: OREMOS – Ó Deus, criador de todas as 
coisas, volvei para nós o vosso olhar e, para 
sen�rmos em nós a ação do vosso amor, 
fazei que vos sirvamos de todo o coração. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
na unidade do Espírito Santo. 

1ª L������ (Is 50,4-9a)

Liturgia da Palavra

Ritos Iniciais

Reginaldo Veloso

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.

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

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 criaturas,  para os justos não /
mancharem suas mãos em aventuras./ 

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



(Sentados)

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

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

Ass.: Amém.

O����� E���������� II

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

Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

O mistério da Salvação

A����������� ��� O�������� 

nações e povos que se opõem à mensagem e 
ao anúncio do vosso Reino, para que se abram 
ao Evangelho.  (R/.)

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

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

Pres.: Ouvi, Pai de misericórdia, as orações 
do vosso povo e concedei-lhe, com 
abundância, os dons que Vos suplica. Por 
Cristo Senhor nosso.  

Ass.: Amém.

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

(De pé)

C������ � O�����

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

O����� ����� �� O��������
Pres.: Sede propício, ó Deus, às nossas 

súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e servas para 
que aproveite à salvação de todos o que 
cada um trouxe em vossa  honra. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Prefácio dos Domingos do Tempo Comum II 

Pres.: O Senhor esteja convosco.
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.

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se 
da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem 
Maria. Morrendo no lenho da Cruz, ele nos 
libertou da morte. Ressuscitando dos 
mortos, ele nos garan�u a vida eterna. Por 
ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os 
santos proclamam a vossa g lór ia . 
Concedei-nos também a nós associar-nos 
aos seus louvores, cantando dizendo  a ( )
uma só voz:

Ass.: Santo, Santo, Santo Senhor Deus do / 
universo.  O céu e a terra proclamam a /

vossa glória.  Hosana nas alturas.  / /
Bendito o que vem em nome do Senhor.  /
Hosana nas alturas.

Ass.: San�ficai nossa oferenda, ó Senhor!

Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda san�dade. San�ficai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo,  X
vosso Filho e Senhor nosso. 

Pres. :  Estando para ser  entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele tomou 
o pão, deu graças, e o par�u e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu 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. 

Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo. 

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

Pres.:                      (De pé)Eis o mistério da fé!   

Pres.: Lembrai-vos também dos nossos 
i rmãos e  i rmãs  que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os 
que par�ram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face. 

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

Ass.: Todas as vezes que comemos deste pão 
/ / e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto / 
esperamos a vossa vinda!

Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par�cipar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu esposo, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho. 

Ass.: Fazei de nós um só corpo 
e um só espírito! 

Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 
da salvação; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.

P r e s . :  E  n ó s  v o s  s u p l i c a m o s  q u e , 
par�cipando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo. 

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

no dia em que eu o invoquei. (R/.)

– ³Prendiam-me as cordas da morte, †

– eu então invoquei o Senhor:*⁴

Ass.: Graças a Deus.

–  
 Eu amo o Senhor, porque ouve* ¹

ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra, porque sei que não sairei humilhado. 
⁸A meu lado está quem me jus�fica; alguém 
me fará objeções? Vejamos. Quem é meu 
adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor ⁹�
Deus é meu Auxiliador; quem é que me vai 
condenar?  –  Palavra do Senhor.  

o grito da minha oração.
– ²Inclinou para mim seu ouvido,*

S���� R����������� (Salmo 114/115)

R/. Andarei na presença de Deus,  /
junto a ele, na terra dos vivos.

 apertavam-me os laços do abismo;*
 invadiam-me angús�a e tristeza;

“Salvai, ó Senhor, minha vida!” (R/.)

– ⁵O Senhor é jus�ça e bondade,*

 eu estava oprimido e salvou-me. (R/.)

– ⁸Libertou minha vida da morte, †
enxugou de meus olhos o pranto*
 e livrou os meus pés do tropeço.

 Andarei na presença de Deus,*–⁹
 junto a ele na terra dos vivos. (R/.)

2ª L������ (Tg 2,14-18)

Leitura da carta de São Tiago — Meus ¹⁴
irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, 
quando não a põe em prá�ca? A fé seria 
então capaz de salvá-lo? Imaginai que um ¹⁵
irmão ou uma irmã não têm o que ves�r e 
que lhes falta a comida de cada dia; se ¹⁶
então alguém de vós lhes disser: ‘Ide em paz, 
aquecei-vos’, e: ‘Comei à vontade’, sem lhes 
dar o necessário para o corpo, que adiantará 
isso? Assim também a fé: se não se traduz ¹⁷
em obras, por si só está morta. Em ¹⁸
compensação, alguém poderá dizer: ‘‘Tu 
tens a fé e eu tenho a prá�ca!’’ Tu, mostra-
me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei 
a minha fé pelas obras! – Palavra do Senhor. 
Ass.: Graças a Deus!

(De pé)

A�������� �� E��������
R./ Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de 

Cristo;  vejo o mundo em cruz pregado e /
para o mundo em cruz me avisto. (Gl 6,14)

E�������� (Mc 8, 27-35)

–⁶É o Senhor quem defende os humildes;*

Pres.: O Senhor esteja convosco. 

 nosso Deus é amor-compaixão.

P�������� �� F� 

O����� �� A���������

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./

H������ 

segundo Marcos. 

(Sentados)

X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

Naquele tempo, Jesus par�u com seus ²⁷
discípulos para os povoados de Cesareia de 

Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 
‘‘Quem dizem os homens que eu sou?  ’’²⁸
Eles responderam: ‘‘Alguns dizem que tu és 
João Ba�sta; outros que és Elias; outros, 
ainda,  que és um dos profetas’’. Então ele ²⁹
perguntou: ‘‘E vós, quem dizeis que eu sou?’’ 
Pedro respondeu: ‘‘Tu és o Messias’’.  Jesus ³⁰
proibiu-lhes severamente de falar a alguém a 
seu respeito. Em seguida, começou a ³¹
ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem 
devia sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes  e doutores 
da Lei; devia ser morto, e ressuscitar depois 
de três dias. Ele dizia isso abertamente. ³²
Então Pedro tomou Jesus a parte e começou 
a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para ³³
os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 
‘‘Vai para longe de mim, Satanás! Tu não 
pensas  como Deus,  e  s im como os 
homens’’. Então chamou a mul�dão com ³⁴
seus discípulos e disse: ‘‘Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua ³⁵
vida, vai perde-la; mas quem perder a sua 
vida por causa de mim e do Evangelho, vai 
salvá-la’’. – Palavra da Salvação.  

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso

Ass.: Ele está no meio de nós.

4. Senhor, olhai com misericórdia para todas as 

Símbolo Apostólico

R/. Pelo vosso amor, ouvi-nos Senhor. 

Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.

Ass.: Glória a vós, Senhor!

1. Senhor, nós vos pedimos pelo Papa 
Francisco, nosso Bispo Pedro, os presbíteros 
e diáconos, para que iluminados pela fé, 
irradiem alegria e disponibilidade ao servir, 
apesar das cruzes do dia a dia.  (R/.)

Pres.: Irmãos e irmãs, com confiança, oremos 
a Deus nosso Pai, suplicando-lhe que 
escute as nossas preces e nos renove para 
o serviço do seu Reino, dizendo:

3. Senhor, vinde em socorro dos povos que 
carregam a cruz da fome e da injus�ça, para 
que encontrem em Deus e no próximo o 
auxílio necessário para o seu sustento. (R/.)

(De pé)

Ass.: Glória a vós, Senhor.

2. Senhor, derramai vossas bênçãos sobre todos 
os nossos governantes e autoridades para que 
exerçam com jus�ça suas funções e zelem pelo 
bem  de todo o vosso povo.  (R/.)

Liturgia Eucarística



(Sentados)

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

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

Ass.: Amém.

O����� E���������� II

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

Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.

O mistério da Salvação

A����������� ��� O�������� 

nações e povos que se opõem à mensagem e 
ao anúncio do vosso Reino, para que se abram 
ao Evangelho.  (R/.)

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

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

Pres.: Ouvi, Pai de misericórdia, as orações 
do vosso povo e concedei-lhe, com 
abundância, os dons que Vos suplica. Por 
Cristo Senhor nosso.  

Ass.: Amém.

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

(De pé)

C������ � O�����

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

O����� ����� �� O��������
Pres.: Sede propício, ó Deus, às nossas 

súplicas, e acolhei com bondade as 
oferendas dos vossos servos e servas para 
que aproveite à salvação de todos o que 
cada um trouxe em vossa  honra. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

Prefácio dos Domingos do Tempo Comum II 

Pres.: O Senhor esteja convosco.
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.

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai 
santo, Deus eterno e todo-poderoso, por 
Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se 
da fraqueza humana, ele nasceu da Virgem 
Maria. Morrendo no lenho da Cruz, ele nos 
libertou da morte. Ressuscitando dos 
mortos, ele nos garan�u a vida eterna. Por 
ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os 
santos proclamam a vossa g lór ia . 
Concedei-nos também a nós associar-nos 
aos seus louvores, cantando dizendo  a ( )
uma só voz:

Ass.: Santo, Santo, Santo Senhor Deus do / 
universo.  O céu e a terra proclamam a /

vossa glória.  Hosana nas alturas.  / /
Bendito o que vem em nome do Senhor.  /
Hosana nas alturas.

Ass.: San�ficai nossa oferenda, ó Senhor!

Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda san�dade. San�ficai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fim de que se tornem para 
nós o Corpo e  o Sangue de Jesus Cristo,  X
vosso Filho e Senhor nosso. 

Pres. :  Estando para ser  entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele tomou 
o pão, deu graças, e o par�u e deu a seus 
discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU 
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 

Pres.: Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu graças 
novamente, e o deu 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. 

Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que 
se faz presente pelo mundo inteiro: que ela 
cresça na caridade, com o Papa Francisco, 
com o nosso Bispo Pedro e todos os 
ministros do vosso povo. 

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

Pres.:                      (De pé)Eis o mistério da fé!   

Pres.: Lembrai-vos também dos nossos 
i rmãos e  i rmãs  que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos os 
que par�ram desta vida: acolhei-os junto a 
vós na luz da vossa face. 

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 

Ass.: Todas as vezes que comemos deste pão 
/ / e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor, a vossa morte, enquanto / 
esperamos a vossa vinda!

Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par�cipar 
da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe 
de Deus, com São José, seu esposo, com os 
santos Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho. 

Ass.: Fazei de nós um só corpo 
e um só espírito! 

Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos 
oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice 
da salvação; e vos agradecemos porque 
nos tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir.

P r e s . :  E  n ó s  v o s  s u p l i c a m o s  q u e , 
par�cipando do Corpo e Sangue de Cristo, 
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num 
só corpo. 

Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja! 

no dia em que eu o invoquei. (R/.)

– ³Prendiam-me as cordas da morte, †

– eu então invoquei o Senhor:*⁴

Ass.: Graças a Deus.

–  
 Eu amo o Senhor, porque ouve* ¹

ânimo, conservei o rosto impassível como 
pedra, porque sei que não sairei humilhado. 
⁸A meu lado está quem me jus�fica; alguém 
me fará objeções? Vejamos. Quem é meu 
adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor ⁹�
Deus é meu Auxiliador; quem é que me vai 
condenar?  –  Palavra do Senhor.  

o grito da minha oração.
– ²Inclinou para mim seu ouvido,*

S���� R����������� (Salmo 114/115)

R/. Andarei na presença de Deus,  /
junto a ele, na terra dos vivos.

 apertavam-me os laços do abismo;*
 invadiam-me angús�a e tristeza;

“Salvai, ó Senhor, minha vida!” (R/.)

– ⁵O Senhor é jus�ça e bondade,*

 eu estava oprimido e salvou-me. (R/.)

– ⁸Libertou minha vida da morte, †
enxugou de meus olhos o pranto*
 e livrou os meus pés do tropeço.

 Andarei na presença de Deus,*–⁹
 junto a ele na terra dos vivos. (R/.)

2ª L������ (Tg 2,14-18)

Leitura da carta de São Tiago — Meus ¹⁴
irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, 
quando não a põe em prá�ca? A fé seria 
então capaz de salvá-lo? Imaginai que um ¹⁵
irmão ou uma irmã não têm o que ves�r e 
que lhes falta a comida de cada dia; se ¹⁶
então alguém de vós lhes disser: ‘Ide em paz, 
aquecei-vos’, e: ‘Comei à vontade’, sem lhes 
dar o necessário para o corpo, que adiantará 
isso? Assim também a fé: se não se traduz ¹⁷
em obras, por si só está morta. Em ¹⁸
compensação, alguém poderá dizer: ‘‘Tu 
tens a fé e eu tenho a prá�ca!’’ Tu, mostra-
me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei 
a minha fé pelas obras! – Palavra do Senhor. 
Ass.: Graças a Deus!

(De pé)

A�������� �� E��������
R./ Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Eu de nada me glorio, a não ser, da cruz de 

Cristo;  vejo o mundo em cruz pregado e /
para o mundo em cruz me avisto. (Gl 6,14)

E�������� (Mc 8, 27-35)

–⁶É o Senhor quem defende os humildes;*

Pres.: O Senhor esteja convosco. 

 nosso Deus é amor-compaixão.

P�������� �� F� 

O����� �� A���������

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./

H������ 

segundo Marcos. 

(Sentados)

X Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

Naquele tempo, Jesus par�u com seus ²⁷
discípulos para os povoados de Cesareia de 

Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: 
‘‘Quem dizem os homens que eu sou?  ’’²⁸
Eles responderam: ‘‘Alguns dizem que tu és 
João Ba�sta; outros que és Elias; outros, 
ainda,  que és um dos profetas’’. Então ele ²⁹
perguntou: ‘‘E vós, quem dizeis que eu sou?’’ 
Pedro respondeu: ‘‘Tu és o Messias’’.  Jesus ³⁰
proibiu-lhes severamente de falar a alguém a 
seu respeito. Em seguida, começou a ³¹
ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem 
devia sofrer muito, ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes  e doutores 
da Lei; devia ser morto, e ressuscitar depois 
de três dias. Ele dizia isso abertamente. ³²
Então Pedro tomou Jesus a parte e começou 
a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para ³³
os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 
‘‘Vai para longe de mim, Satanás! Tu não 
pensas  como Deus,  e  s im como os 
homens’’. Então chamou a mul�dão com ³⁴
seus discípulos e disse: ‘‘Se alguém me quer 
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz 
e me siga. Pois, quem quiser salvar a sua ³⁵
vida, vai perde-la; mas quem perder a sua 
vida por causa de mim e do Evangelho, vai 
salvá-la’’. – Palavra da Salvação.  

Pres.: Creio em Deus Pai todo-poderoso

Ass.: Ele está no meio de nós.

4. Senhor, olhai com misericórdia para todas as 

Símbolo Apostólico

R/. Pelo vosso amor, ouvi-nos Senhor. 

Após a reflexão, momento de silêncio e meditação pessoal.

Ass.: Glória a vós, Senhor!

1. Senhor, nós vos pedimos pelo Papa 
Francisco, nosso Bispo Pedro, os presbíteros 
e diáconos, para que iluminados pela fé, 
irradiem alegria e disponibilidade ao servir, 
apesar das cruzes do dia a dia.  (R/.)

Pres.: Irmãos e irmãs, com confiança, oremos 
a Deus nosso Pai, suplicando-lhe que 
escute as nossas preces e nos renove para 
o serviço do seu Reino, dizendo:

3. Senhor, vinde em socorro dos povos que 
carregam a cruz da fome e da injus�ça, para 
que encontrem em Deus e no próximo o 
auxílio necessário para o seu sustento. (R/.)

(De pé)

Ass.: Glória a vós, Senhor.

2. Senhor, derramai vossas bênçãos sobre todos 
os nossos governantes e autoridades para que 
exerçam com jus�ça suas funções e zelem pelo 
bem  de todo o vosso povo.  (R/.)

Liturgia Eucarística



B����� F����

Pres.: A alegria do Senhor seja a vossa força; 
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.

Pres.: O Senhor esteja convosco!

1. Agora que a missa termina, começa então 
nossa missão. A Palavra de Deus nos  / 
ensina e nos aponta a direção: sejamos  / 
comunicadores, a Bíblia é Comunicação!

Ass.: Graças a Deus!

Letra e Música: Casimiro Vidal Nogueira - CD Acolhendo a Palavra

Ass.: Ele está no meio de nós.

C���� F����

Ass.: Amém.

Pres. Abençoe-vos Deus todo-poderoso,  
Pai  e Filho e Espírito Santo.  Amém.X  Ass.:

R./ / Vamos, vamos comunicar que o amor 
de Deus é revelação. Vamos, vamos  / 
t e s t e m u n h a r q u e  a  B í b l i a  é  /  
Comunicação! (bis)

P�� N����

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

Ass.: Amém.

S������� �� P��

Ass.: Pai nosso...

(Sentados)

Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!

4. / Se a luz do sol se fosse,  que escuridão 
seria!  Se as trevas me envolvessem,  o / /
que adiantaria?  Pra �, Senhor, a noite  é / /
clara como o dia!

  Cordeiro de Deus que �rais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós!

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

encontrar!

Ass.: O amor de Cristo nos uniu!

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������� II (��������)

(De pé)

O����� ������ �� C������� 

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

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

Pres.: OREMOS – Ó Deus, que a ação da 
vossa Eucaris�a penetre todo o nosso ser 
para que não sejamos movidos por nossos 
impulsos, mas pela graça do vosso 
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor. 

C������� �� D���

Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 

Ass.: Vosso é o reino, o poder 

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.  

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.

 e a glória para sempre!

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

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.  

Ass.: Amém!

Ass.: Cordeiro de Deus que �rais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós! 

Cordeiro de Deus que �rais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós!

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

C���� �� C������� I

R/. /Se alguém me quer seguir,  a si tem que 
negar,  tomar a cruz e vir  comigo / /
caminhar...  Se alguém me quer seguir,  / /
a cruz tomar!

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

Alessandro Carvalho e Pe. Edson Pereira Oliveira

R/. /Quem não assumir a sua cruz  e me 
seguir não entrará  no Reino de amor que /
inaugurei,  farto banquete que saciará  / /
toda fome de jus�ça e de pão  mundo /
novo sem a dor da exclusão  onde Deus e /
a humanidade novamente, celebram a / 
mais perfeita comunhão.

1. / O Senhor é fiel para sempre, faz jus�ça 
aos que são oprimidos;  Ele dá alimento /
aos famintos, é o Senhor quem liberta os / 
ca�vos.

2. /  O Senhor abre os olhos aos cegos; o 
Senhor faz erguer-se o caído  O Senhor /
ama aquele que é justo. É o Senhor quem / 
protege o estrangeiro.

3. /  Ele ampara a viúva e o órfão, mas 
confunde os caminhos dos maus  O /
Senhor reinará para sempre! Ó Sião, o / 
teu Deus reinará.

Após a comunhão, momento de silêncio para oração pessoal.
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