
Preparar na porta principal da Igreja uma bonita Cruz de 
madeira, com os dizeres: ‘‘Se alguém me quer seguir renuncie a 
si mesmo, tome sua Cruz e siga-me” (Mc 8,34-35). Ornamentar 
com flores, velas e o Lecionário. Preparar com antecedência a 
recordação da vida. Durante o refrão de ambientação um(a) 
jovem entra com a Cruz que foi colocada na porta da igreja e 
deposita-a em lugar previamente preparado próximo a Mesa 
da Palavra. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o animador(a) acende as velas do presbitério.)

(Hinário Litúrgico - 2° fascículo)
Se alguém me quer seguir, a si tem que negar, 
tomar a Cruz e vir comigo a caminhar... se 
alguém me quer seguir, a Cruz tomar”. (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto inicial (Ir. Maria da Conceição Villac)
Com a Igreja subiremos o altar do Senhor. 
1 - Toda a Igreja aqui está para o encontro com 
Deus. Ele mesmo o marcou para nós, filhos seus. 
2 - Entre nós e o Pai Santo está Jesus, nosso irmão: 
Mediador, Sacerdote, nosso ponto de união. 
3- Rezaremos com Cristo o perfeito louvor e 
seremos pro Pai uma imagem de amor. 

4 - Céus e terra estarão na oblação de Jesus. Quer 
unir num rebanho os remidos da cruz.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, é com muita alegria 
que os acolhemos, para celebrar o Mistério 
Pascal de nossa fé. É Deus que nos reúne a cada 
domingo, para ouvir e acolher a Sua Palavra. Hoje 
a Liturgia nos convida a renunciar a nós mesmos 
e assumir a nossa cruz de cada dia. Confiantes 
no Deus que nos ama e nos convida a segui-Lo, 
façamos o sinal que nos identifica como cristãos. 
Em nome do Pai...
Presidente - Que a graça de Deus nosso Pai o amor 
de Jesus nosso irmão e a força do Espírito Santo 
estejam sempre convosco. Bendito seja Deus…
Animador(a) - Estamos no segundo domingo 
de setembro, mês dedicado à Bíblia. Neste ano 
somos convidados ao estudo e reflexão da Carta 
aos Gálatas, que tem como lema: “Todos vós 
sois um em Cristo Jesus” (Gl 3,28d). Trazemos 
presente todas as pessoas e grupos que se 
dedicam ao estudo e reflexão da Palavra de Deus, 
especialmente por meio dos Círculos Bíblicos. 
Trazemos presente também os fatos marcantes 
da semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente -  De coração arrependido, 
aproximemo-nos do Deus Justo e Santo, para 
que tenha piedade de nós, pecadores (silêncio). 
Confiantes na misericórdia do Pai, peçamos 
perdão, cantando.
(Pe. Zezinho)
1 - Mesmo que eu não queira, converte-me 
Senhor. Mesmo que eu não peça, converte-me, 
Senhor. Mesmo se a consciência me disser que 
eu não pequei. Mesmo assim, tem piedade de 
mim pelas vezes que eu errei! (bis) 
2 - Se alguém saiu ferido quando por minha vida 
passou. Se alguém perdeu a paz quando meu 
egoísmo mais forte falou. Se eu não soube ser 
irmão, se eu não soube ser cristão, perdoa-me 
Senhor, converte o meu coração. Tem piedade 
de nós. (3x) 

01

ANO MISSIONÁRIO VOCACIONAL

Deus nos reúne

Ano B - XXXI - Nº 1897 - 24º Domingo do Tempo Comum - cor verde - 12/09/2021

Ritos Iniciais

O Dia do Senhor
 Celebração Dominical da Palavra de Deus



02

10. Leitura da Carta de São Tiago (2, 14-18)

11. Canto de Aclamação (CD Liturgia VI)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
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.

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Marcos (8, 27-35)

13. Partilha da Palavra
Concluir a Partilha com o canto abaixo.

(Pe. Zezinho)
1 - Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses 
dois riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro 
horizontal. O vertical eleva, o horizontal abraça. 
Feita de dois riscos é a minha cruz. Sem esses dois 
riscos não se tem Jesus.
2 - Feita de dois riscos é a minha fé. Sem esses 
dois riscos religião não é. Um é vertical, o outro 
horizontal. Um vai buscar na fonte, o outro é o 
aqueduto. Feita de dois riscos é a minha fé. Sem 
esses dois riscos religião não é.

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus que nos convida a tomar a nossa 
cruz e assumir nossa missão de cristãos batizados, 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Confiantes no Deus de bondade que 
sempre escuta o clamor dos Vossos filhos e filhas, 
elevemos os nossos pedidos, rezando após cada 
súplica: Ouvi Deus de amor nosso clamor!
- Senhor, fortalecei a Vossa Santa Igreja, para que 
testemunhe Jesus ressuscitado ao mundo, pelo 
anúncio da Palavra, pela denúncia das injustiças, 
pelas obras de caridade e pela prática do perdão. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai os nossos governantes para que 
abram seus corações à prática do bem comum e lutem 
por uma sociedade justa e solidária. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai-nos sabedoria para que possamos 
ser pessoas dispostas a carregar nossas cruzes 
dando exemplo de amor e de fraternidade em 
nossas famílias, na comunidade e na sociedade. 
Nós vos pedimos.
-Senhor, consolai os pobres, os aflitos, os sedentos 
de justiça, os doentes e todos os sofredores por 
causa do descaso social, para que não percam a 
esperança de uma vida digna com trabalho, saúde 
e alimento para todos. Nós vos pedimos. 
Presidente - Meu Senhor e meu Pai! Envia teu 
Santo Espírito para que eu compreenda e acolha 
Tua Santa Palavra! Que eu te conheça e te faça 
conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te 

Presidente - Deus de bondade e misericórdia, 
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós! Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós! Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai pela 
Cruz Redentora de Jesus, sinal de vida e Salvação 
para todos que creem no Ressuscitado. Rezemos.
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos 
homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
Céus, Deus Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, 
nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos graças por vossa 
imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. 
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade 
de nós! Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei 
a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, 
tende piedade de nós! 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!

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, Pai de 
misericórdia, escutai o clamor de nossa oração. 
Concedei-nos sentir o Vosso amor e ensinai-nos 
por meio da fé a sermos seguidores do Vosso Filho 
Jesus e a ter para com nossos irmãos e irmãs os 
mesmos sentimentos que tendes para conosco. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

7. Apresentação do Livro da Palavra
(Frei Luiz Turra) 
A Palavra está perto de ti, em tua boca, em teu 
coração! (bis)

8. Leitura do Livro do Profeta Isaías (50, 5-9a)

9. Salmo Responsorial (114) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra 
dos vivos. (bis)
- 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.

Deus nos fala

Nossa resposta
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faça servir, te louve e faça louvar por todas as 
criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da Palavra, 
os pecadores se convertam, os justos perseverem 
na graça e todos alcancem a vida eterna. Amém.

16. Apresentação dos Dons
Durante o comentário um membro da Comunidade toma a 
Cruz, posiciona-se em frente ao altar, erguendo-a, (onde for 
possível), enquanto se canta.

Animador(a) - Ser discípulo de Jesus é seguir seus 
exemplos em favor da vida. Celebrar não é só 
fazer memória das ações libertadoras do Messias, 
mas atualizá-las na prática concreta, pois a fé sem 
obras é morta. Apresentemos ao Altar do Senhor 
a nossa disposição como discípulos missionários,
na luta por um mundo onde reine a justiça e a paz. 
(O animador(a) proclama em voz alta a frase que está na cruz e 
pede a toda assembleia para repeti-la e depois cantar.)

(Pe. José Freitas Campos) 
Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor, que 
hoje resplandece com o novo mandamento do 
amor.
1 - O povo carrega tua cruz no escuro e na luz, 
marchando assim vai. A cruz plenifica a vida, 
resposta sofrida, vontade do Pai.

17. Canto das Oferendas (Zé Vicente) 
1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade 
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta 
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor. 
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos, 
Senhor, na tua mesa. (bis) 
2 - Nesta Bíblia bem aberta encontramos a luz 
certa, para aqui te oferecer. Ela reúne o teu povo 
na busca do mundo novo onde os pobres vão viver. 
3 - Nosso coração inteiro, Deus humano e 
companheiro, deixamos no teu altar. Nosso canto 
e a memória do martírio e da vitória nós trazemos 
pra te dar.

18. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus Pai por todas as 
pessoas que têm atitudes generosas, e distribuem 
amor gratuitamente, a exemplo do Mestre Jesus.
(Amália Ursi - Waldeci Farias) 
Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu 
viver, hei de provar seu amor, seu valor e seu poder.
1 - Aleluia, eu vou louvar, ó minh’alma, bendize 
ao Senhor. Toda a vida eu vou tocar, a meu Deus 
vou cantar meu louvor! 
2 - Não confiem nos poderosos, são de barro e 
não podem salvar; quando expiram, voltam ao 
chão, seus projetos vão logo acabar. 
3 - Feliz quem se apoia em Deus, no Senhor põe 
a sua esperança; Ele fez o céu e a terra, quem fez 
tudo mantém sua aliança. 

4 - Faz justiça aos oprimidos, aos famintos sacia 
com pão. O Senhor liberta os cativos, abre os 
olhos e os cegos verão! 
5 - O Senhor levanta os caídos, são os justos por 
Ele amados; o Senhor protege os migrantes e 
sustenta os abandonados! 
6 - O Senhor transtorna o caminho dos malvados, 
dos malfazejos; o Senhor é Rei para sempre, para 
sempre a reinar o teu Deus. 
7 - Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho 
também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia, 
pra sempre. Amém.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração! 

19. Pai Nosso
Presidente - Obedientes à Palavra do Salvador, e 
formados por seu divino ensinamento, rezemos 
confiantes a oração que Ele nos ensinou. Pai 
Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - Em Jesus, que nos tornou todos  
irmãos e irmãs com Sua Cruz, rezemos em silêncio 
pela paz.

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(Hinário Litúrgico - 2° fascículo)
Se alguém me quer seguir, a si tem que negar, 
tomar a Cruz e vir comigo a caminhar... se 
alguém me quer seguir, a Cruz tomar”. (bis) 
1- Meu coração penetras e lês meus pensamentos. 
Se luto ou descanso, tu vês meus movimentos. 
De todas minhas palavras tu tens conhecimento.
2- Quisesse eu me esconder do teu imenso olhar, 
subir até o céu, na terra me entranhar, atrás do 
horizonte, lá, iria te encontrar!
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!
4- Se a luz do sol se fosse, que escuridão seria... 
Se as trevas me envolvessem, o que adiantaria? 
Pra ti, Senhor, a noite é clara como o dia!
5- As fibras do meu corpo teceste e entrançaste. 
No seio de minha mãe bem cedo me formaste. 
Melhor do que ninguém me conheceste e amaste!

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que a ação 
da Vossa Palavra (e da Comunhão) penetre todo o 
nosso ser. Ajudai-nos pela fé, a consagrar a nossa 
vida por amor ao ser humano e que unidos à cruz 
do Vosso Filho Jesus possamos produzir frutos de 
amor e doação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

23.  Breves Avisos

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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desagradável surpresa. A cruz pode significar 
as dificuldades que temos de enfrentar na busca 
de nossos objetivos, mas nem sempre estamos 
preparados para a adversidade. A primeira leitura 
de Isaías é o poema do servo sofredor. O tema 
desse poema é o sofrimento que o servo terá 
que suportar provocado por seus adversários. O 
Evangelho apresenta quem é Jesus: “O Messias”. 
Não um Messias nos moldes que muita gente 
esperava. Ele é o Messias-servo. O servo sofredor 
que foi injuriado, maltratado, flagelado, crucificado. 
Esperavam um Messias glorioso, cheio de poder. 
Somente quem decide caminhar com Jesus, seria 
capaz de aceitar o Crucificado como Messias. 
Para isso, o seguidor terá de confessar a sua fé, 
fazendo-a frutificar em ações. A fé de Pedro é 
a nossa fé, inicialmente fraca, mas destinada a 
crescer pela força do Mistério da Ressurreição do 
Senhor Jesus. A fé é um dom precioso, se expressa 
e se sustenta pela prática de obras de amor, justiça, 
fraternidade e paz. Na carta de São Tiago fica claro 
a relação profunda entre fé e obras. Não há como 
separar a fé das obras. Para ser discípulo de Jesus é 
necessário três condições: “renunciar a si mesmo, 
tomar a cruz e seguir Jesus” e reconhecer a vida 
como dom e aceitar a vocação de fazer o outro 
viver, mesmo quando para isso a própria vida é 
posta em risco, como o foi para a vida de Jesus. 
Trata-se portanto, de não se deixar levar pelo 
instinto de preservar a própria vida, mas de ser 
movido pelo sopro de Deus. Renunciar a si mesmo 
é desejar e optar por viver a vida do Senhor, sem 
perder a própria identidade, e viver o caminho 
do Senhor como um caminho que leva à vida. 
Este seguimento é um convite aberto a todos: 
multidões e discípulos. Aos seguidores de Jesus, 
cabem uma opção livre, porém radical: arriscar a 
própria vida, assumir todos os riscos. Cristão de 
verdade mostra a fé pelas suas obras. São elas 
que tornam visíveis a profissão de fé e revelam 
os verdadeiros seguidores de Cristo. Quais são 
os sinais que revelam que a nossa comunidade 
é seguidora de Jesus Cristo? Somos coerentes e 
comprometidos com a fé que rezamos na oração 
do Credo? 

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

Leituras da Semana 
2ª feira: 1Tm 2,1-8; Sl 27; Lc 7,1-10
3ª feira: Nm 21,4b-9; Sl 77; Fl 2,6-11; Jo 3,13-17
4ª feira: Hb 5,7-9; Sl 30; Jo 19,25-27; Lc 2,33-35
5ª feira: 1Tm 4,12-16; Sl 110; Lc 7,36-50
6ª feira: 1Tm 6,2c-12; Sl 48; Lc 8,1-3
Sábado: 1Tm 6,13-16; Sl 99; Lc 8,4-15
Domingo: Sb 2,12.17-20; Sl 53; Tg 3,16-4,3; Mc 9,30-37

24. Refletindo o Mês da Bíblia 
(Ler para assembleia)
Hoje começamos um novo ciclo de catequeses, 
desta vez sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas. 
Nesta carta, o Apóstolo faz diversas alusões 
biográficas que nos permitem conhecer a sua 
conversão e a decisão de colocar a sua vida a 
serviço de Jesus Cristo. Ele trata também temas 
importantes para a fé e extremamente atuais, 
como a liberdade, a graça e o viver cristão. O 
primeiro ponto que emerge da carta é a grande 
obra evangelizadora realizada pelo Apóstolo 
naquela região, onde fundou diversas pequenas 
comunidades cristãs. Igualmente digno de nota 
é a preocupação pastoral de Paulo que percebe 
o grande perigo que representava a influência de 
alguns cristãos provenientes do judaísmo para o 
crescimento na fé destas comunidades. De fato, 
estes adversários de Paulo sustentavam que os 
pagãos deveriam submeter-se à circuncisão e 
à lei mosaica e que ele não era um verdadeiro 
apóstolo e, portanto, não possuía autoridade 
para pregar o Evangelho. Não faltam, também 
em nossos dias, pregadores que se proclamem 
como detentores da verdade, afirmando que o 
verdadeiro cristianismo é o que praticam, muitas 
vezes identificado com formas do passado. Nos 
fará bem compreender que o caminho indicado 
pelo Apóstolo Paulo na carta aos Gálatas é o 
da liberdade, do anúncio realizado através da 
humildade e da fraternidade.  

(Papa Francisco) 

25. Bênção
Presidente - O Senhor vos abençoe e vos guarde. 
Amém.
- O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face e vos 
seja favorável. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Que a alegria do Ressuscitado vos acompanhe 
no dia a dia de vossas vidas em família e 
na comunidade. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

26. Canto final (Zé Martins) 
Eu vou pra casa eu vou, eu vou. Levo comigo a 
Palavra do Senhor, Palavra viva que nos libertou, 
mensagem viva que é encarnação do amor.
1 - Na minha casa lá tem um lugar pra repousar 
a Palavra do Senhor, e cada dia abri-la e meditar 
e aprender como se vive o amor.
2- Na nossa Igreja há reuniões, para aprender 
a Palavra do Senhor. Para trazê-la em nossos 
corações, vivendo sempre o mandamento do amor.

Meditando a Palavra de Deus
A Liturgia de hoje nos ensina que, diante do 
aparente fracasso que significou a morte de 
Jesus na cruz, a comunidade de fé superou essa 


