
Mês da BíBlia

24º dOMiNGO dO TEMPO COMUM

A. Irmãos e irmãs, reunidos 
em nome de Jesus, vamos 
celebrar, tornar presente o 
mistério pascal de Cristo nas 
nossas vidas. Para colhermos 
os frutos desta celebração, 
precisamos conhecer de fato 
aquele em quem depositamos 
nossa fé, sobretudo como 
aquele que, por meio da cruz 
e do sofrimento, afirma o seu 
messianismo. A liturgia de hoje 
nos ajudará nesta reflexão. 
Com fé e alegria, cantemos:

1. CaNTO dE aBERTURa
1. Te louvo, meu Senhor, pois olhaste para mim; 

/ caídos e humilhados têm sempre o teu favor. 
/ Se eu não tinha nada, bastou-me dizer: sim. 
/ És o meu socorro, meu Deus, meu Salvador.

Teu amor sempre faz maravilhas: / a quem se faz 
menor, estendes tua mão. / És a luz dos teus filhos 
e filhas, / vigor de quem não fecha o coração.
2. Te louvo, meu Senhor; o teu nome é sem igual. 

/ Fizeste grandes coisas em mim, que nada sou. 
/ O teu nome é santo, supera todo mal / e, onde 
houver bondade, tua mão já transbordou.

3. Te louvo, meu Senhor, pois assim é teu poder. 
/ Dispersa os prepotentes, acolhe quem sofreu. 
/ Fere os poderosos, mas nutre e faz crescer / 
quem se reconhece pequeno filho seu.

2. saUdaÇÃO
s. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. amém.
s. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de 
Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
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T. Bendito seja deus, que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. aTO PENiTENCial
s. No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer ao pecado e a ressurgir 
para uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai. (pausa). 

s. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
s. Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
s. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

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

4. HiNO dE lOUVOR
1. Glória a Deus nos altos céus, / paz na terra 

a seus amados! / A vós louvam, Rei celeste, 
/ os que foram libertados!

Glória a Deus! Glória a Deus!/ Paz na terra 
aos filhos seus!
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, / adoramos, 

bendizemos, / 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 
intercessor, / 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!

5. ORaÇÃO
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, criador de todas 
as coisas, volvei para nós vosso olhar e, para 
sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei 
que vos sirvamos de todo o coração. P.N.S.J.C.
T. amém.

RITOS INICIAIS



A. O Senhor nos capacita, abre 
os ouvidos e protege seus servos. 
Por isso, não escondamos o rosto 
dos desafios, mas assumamos a 
nossa cruz, como fez Jesus. 
Ouçamos a Palavra que nos 
ensina que a fé se traduz em 
obras.

6. PRiMEiRa lEiTURa (Is 50,5-9a)
Leitura do livro do profeta Isaías.
O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti 
nem voltei atrás. Ofereci as costas para me 
baterem e as faces para me arrancarem a barba: 
não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 
Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso 
não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto 
impassível como pedra, porque sei que não 
sairei humilhado. A meu lado está quem me 
justifica; alguém me fará objeções? Vejamos. 
Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o 
Senhor Deus é meu auxiliador; quem é que me 
vai condenar? Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. salMO REsPONsORial [Sl 114 (116A)]
andarei na presença de deus, / junto a ele na 
terra dos vivos.
•	Eu	 amo	 o	 Senhor,	 /	 porque	 ouve	 o	 grito	

da minha oração. / Inclinou para mim seu 
ouvido / no dia em que eu o invoquei.

•	Prendiam-me	as	cordas	da	morte,	/	apertavam-
me os laços do abismo; / invadiam-me 
angústia e tristeza: / eu então invoquei o 
Senhor: / “Salvai, ó Senhor minha vida!”

•	O	Senhor	é	justiça	e	bondade,	/	nosso	Deus	é	
amor, compaixão. / É o Senhor quem defende 
os humildes: / eu estava oprimido e salvou-me.

•	Libertou	minha	vida	da	morte,	/	enxugou	de	
meus olhos o pranto / e livrou os meus pés 
do tropeço. / Andarei na presença de Deus, 
/ junto a Ele na terra dos vivos.

8. sEGUNda lEiTURa (Tg 2,14-18)
Leitura da Carta de Tiago.
Meus irmãos, que adianta alguém dizer que 
tem fé, quando não a põe em prática? A fé 
seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um 
irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que 
lhes falta a comida de cada dia; se 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 isto? Assim também 
a fé, se não se traduz em obras, por si só está 
morta. Em compensação, alguém poderá dizer: 
“Tu tens a fé e eu tenho a prática! Tu, mostra-
me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a 
minha fé pelas obras!” Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. aClaMaÇÃO aO EVaNGElHO
Aleluia, aleluia, aleluia.
Eu de nada me glorio,  a não ser da cruz de 
Cristo; vejo o mundo em cruz pregado e pro 
mundo em cruz me avisto.

10. EVaNGElHO (Mc 8,27-35)
s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Marcos.
T. Glória a vós, senhor.
s. Naquele tempo, Jesus partiu com seus 
discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. 
No caminho perguntou aos discípulos: “Quem 
dizem os homens que eu sou?” Eles responderam: 
“Alguns dizem que tu és João Batista; outros, que 
és Elias; outros, ainda, que és um dos profetas”. 
Então ele perguntou: “E vós, quem dizeis que eu 
sou?” Pedro respondeu: “Tu és o Messias.” Jesus 
proibiu-lhes severamente de falar a alguém a 
seu respeito. Em seguida, começou a 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. Então Pedro tomou Jesus à parte e 
começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou 
para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: 
“Vai pra longe de mim, satanás! Tu não pensas 
como Deus, e sim como os homens”. Então 
chamou a multidão com 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 vida, vai perdê-la; mas quem perder 
a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai 
salvá-la”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. PROFissÃO dE FÉ
T. Creio em deus Pai todo-poderoso, 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.

12. PRECEs dOs iRMÃOs
s. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os 
mistérios da nossa redenção, roguemos a Deus 
todo-poderoso que o mundo inteiro seja lavado 
na fonte de toda bênção e de toda vida.
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15. ORaÇÃO EUCaRísTiCa V
s. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
s. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em deus.
s. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
s. 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, para cantar (dizer):
T. santo, santo, santo, senhor...
s. 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 de nosso Senhor Jesus Cristo.
T. Mandai vosso Espírito santo!
s. 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.
s. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente 
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 A REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
s. Tudo isto é mistério da fé!
T. 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!
s. 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.
T. Recebei, ó senhor, a nossa oferta!
s. E, quando recebermos pão e vinho, o Corpo e 
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num 
só corpo, para sermos um só povo em seu amor.
T. O Espírito nos uma num só corpo!
s. 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.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
s. Daí ao santo padre, o papa Francisco, ser bem 
firme na fé, na caridade, e a Pedro, que é bispo 
desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!

l. Pela Igreja, para que permaneça fiel ao 
seguimento de Jesus, não se calando nem se 
desviando dos desafios, rezemos ao Senhor:
T. Ouvi-nos, senhor!
l. Por cada um de nós, para que saibamos 
assumir a cruz e seguir Jesus de coração 
sincero, rezemos ao Senhor:
T. Ouvi-nos, senhor!
l. Pelo Vicariato da Caridade Social de nossa 
Diocese, bem como por todas as pastorais 
sociais, para que, pelas obras de amor e 
solidariedade, traduzam uma fé viva e atuante, 
rezemos ao Senhor:
T. Ouvi-nos, senhor!

 (Preces da comunidade)
s. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso 
povo, para que sem demora alcancemos de 
vossa bondade o que, por vossa inspiração, 
pedimos cheios de fé. P.C.N.S. 
T. amém.

A. Levemos ao altar do Senhor 
os dons da terra e os frutos do 
nosso trabalho, simbolizados 
no pão e no vinho, que, pela 
ação do Espírito, serão o Corpo 
e o Sangue de Jesus. Cantemos:

13. aPREsENTaÇÃO dOs dONs 
1. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o 

pão e assim repartir, / pode contar com a mão 
de Deus, que sustenta os seus e sabe cumprir.

Grande é o Senhor! Todo o universo, a terra, o 
sol nos deu. / Nos esperava quando amanheceu! 
/ Só nos pediu amor! Santo é o Senhor! / Vem 
e oferece mesmo o Filho seu, / pra nos dizer 
que nunca se esqueceu / de nos doar seu amor!
2. Quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe 

negando o pão e assim persistir, / vai se 
entender com a mão de Deus, que sustenta 
os seus e sabe cumprir.

3. Quem se fizer contra essa opressão, que destrói 
o irmão e assim resistir, / vai revelar qual a mão 
de Deus, que sustenta os seus e sabe cumprir.

14. ORaÇÃO sOBRE as OFERENdas
s. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para a glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa igreja.
s. 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. 
P.C.N.S.
T. amém.
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s. 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.
T. Esperamos entrar na vida eterna!
s. A todos os que chamastes para a 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 
para todos preparastes.
T. a todos dai a luz que não se apaga!
s. 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.
s. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus 
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, 
toda honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. amém.

16. RiTO da COMUNHÃO
A. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que 
os filhos dos homens se abrigam sob a sombra 
das asas de Deus.

17. CaNTO dE COMUNHÃO
1. Por esta paz que a juventude tanto quer, / 

pela alegria que as crianças têm à mão, / eu 
rendo graças ao meu Pai que se compraz / e 
assim me pede para abrir meu coração.

Tomai, comei; tomai, bebei meu corpo e sangue 
que vos dou. / O pão da vida sou eu mesmo 
em refeição! / Pai de bondade, Deus do amor 
e do universo, sustentai / os que se doam por 
um mundo irmão.
2. Pelos que firmam na justiça os próprios pés, 

/ pelo suor dos que mais lutam pelo pão, / eu 
rendo graças ao meu Pai, o Deus fiel, / que 
assim me pede para abrir meu coração.

3. Pelos que sabem enxergar um pouco além / 
e assim repartem a esperança, com razão, / 
eu rendo graças ao meu Pai, que tudo vê / e, 
assim, me pede para abrir meu coração.

4. Pelos que choram mas não perdem sua fé, / 
pelos humildes que praticam o perdão, / eu 
rendo graças ao meu Pai, que vem nutrir / e, 
assim, me pede para abrir meu coração.

5. Pelos pequenos que só sabem confiar, / pelos 
que sabem dizer sim e dizer não, / eu rendo 
graças, ao meu Pai, que tudo sustém / e, 
assim, me pede para abrir meu coração.
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6. Por todo aquele que ainda sabe agradecer / e 
por quem ama sem pensar em condição, / eu 
rendo graças ao meu Pai, o Deus do amor, / 
que assim me pede para abrir meu coração.

7. Por minha vida, por meu povo, pelos meus, 
/ eu rendo graças, que o meu Pai estende as 
mãos, / tudo sustenta e nos renova e dá vigor; 
/ e assim me pede para abrir meu coração.

18. ORaÇÃO dEPOis da COMUNHÃO
s. Oremos: (pausa) Ó Deus, que a ação da 
vossa Eucaristia penetre todo o nosso ser, para 
que não sejamos movidos por nossos impulsos, 
mas pela graça do vosso sacramento. P.C.N.S.
T. amém.

A. Assim como com o Servo Sofredor e 
como Jesus, a missão dos cristãos é exigente 
e desafiadora, cheia de conflitos. Mas não 
podemos desanimar, nem nos calar, nem 
nos afastar de nossa responsabilidade. Que 
a liturgia de hoje inspire virtudes de uma fé 
madura e viva! Preparemo-nos para receber 
a bênção!

19. BêNÇÃO E dEsPEdida 
Tempo Comum, II (Missal, p.525)
s. A paz de Deus, que supera todo entendimento, 
guarde vossos corações e vossas mentes no 
conhecimento e no amor de Deus e de seu 
Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
T. amém.
s. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho 
e Espírito Santo.
T. amém.

20. CaNTO FiNal
1. Eu te exaltarei, meu Deus e Rei, / por todas 

as gerações. / És o meu Senhor, / Pai que me 
quer no amor!

Entoai ação de graças / e cantai um canto 
novo. / Aclamai ao Deus Senhor, / aclamai-o 
com fé e amor.
2. Eu vou reunir Jerusalém / pra te louvar, ó 

Senhor! / Te glorificar / ao dar-me a tua paz!
3. Ao me revelar a tua lei, / as tuas mãos eu 

senti. / Sim, te louvarei / enquanto eu existir.


