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Atenção Equipes de Liturgia: Para o mês de setembro, ornamentar na entrada da Igreja com flores e velas, o local para a Bíblia.

01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (L e M - Pe. JonasAbib)
1. Senhor, quem entrará no Santuário pra te louvar? (bis) Quem tem as mãos limpas e o coração
puro, quem não é vaidoso e sabe amar. (bis)
2. Senhor, eu quero entrar no Santuário pra te louvar. (bis) Oh, dá-me mãos limpas e um coração
puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. (bis)
3. Senhor, já posso entrar no Santuário pra te louvar. (bis) Teu sangue me lava, teu fogo me
queima, o Espírito Santo inunda meu ser. (bis)

03. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para celebrarmos a
nossa vida e a nossa fé no Mistério Pascal de Jesus Cristo. Neste domingo,
damos início ao mês dedicado à Bíblia, que tem como tema: “Para que n’Ele
nossos povos tenham vida”. E o lema: “A sabedoria é um Espírito amigo do
ser humano”. Queremos agradecer ao Senhor por sermos chamados para
entrarmos em comunhão com ele por meio da sua Palavra, ouvindo-a,
acolhendo-a e alimentando-nos do Verbo Encarnado que se dá a nós no
Sacramento do Altar. Confiantes na ação do Espírito Santo coloquemos em
prática a Sagrada Escritura, vivendo a Lei do Amor e acolhendo a riqueza da
sabedoria que vem de Deus. Alegres, cantemos.
Procissão de entrada: Cruz ladeada por velas, lecionário, leitores, ministros, coroinhas e padre.

04. CANTO INICIAL (Casimiro Vidal Nogueira)
ABRE, SENHOR, NOSSOS LÁBIOS PRA QUE NOSSA BOCA TE CANTE, ETERNAMENTE OS TEUS
LOUVORES EM TONS E ACORDES VIBRANTES.
1. Tu és, Senhor, o caminho que os nossos passos conduz. Queremos que a tua Palavra nas trevas
pra nós seja luz.
2. Tu és, Senhor, a verdade em que professamos a crença, queremos que a tua Palavra do teu
grande amor nos convença.
3. Tu és, Senhor, plena vida a qual nós devemos viver. Queremos que a tua Palavra em nós possa
permanecer.
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05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI ...
Padre - O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e
a constância de Cristo, esteja convosco. BENDITO SEJA DEUS...
06. ATO PENITENCIAL
Padre - “É de dentro do coração humano que saem as más intenções” (Mc
7,21). De coração arrependido e humilde, peçamos perdão a Deus por nossas
faltas e omissões (silêncio). Confiantes na misericórdia do Pai, cantemos.
(José Acácio Santana)

1. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa! E perdoai a nossa culpa!
PORQUE NÓS SOMOS VOSSO POVO, QUE VEM PEDIR VOSSO PERDÃO!
2. Cristo, tende piedade e perdoai a nossa culpa! E perdoai a nossa culpa!
3. Senhor, tende piedade e perdoai a nossa culpa! E perdoai a nossa culpa!

Padre - Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os
nossos pecados e nos conduza à vida eterna. AMÉM.
07. HINO DO GLÓRIA (L - Missal Romano - Rezado)
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.
08. ORAÇÃO DA COLETA (Missal Romano - p. 366)

09. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (Ofício Divino das Comunidades)
Shemá Israel, Adonai eloheny. Adonai eha! (bis)
Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor! (bis)
10. LEITURA DO LIVRO DO DEUTERONÔMIO (4, 1-2.6-8)
11. SALMO RESPONSORIAL (14) (CD Liturgia IX)
SENHOR, QUEM MORARÁ EM VOSSA CASA E NO VOSSO MONTE SANTO, HABITARÁ?
- É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente; que pensa a verdade no seu
íntimo e não solta em calúnias sua língua.
- Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho; que não dá valor algum
ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.
- Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais
vacilará quem vive assim!
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12. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO (1, 17-18.21b-22.27)
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO (Reginaldo Veloso)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA.
1. Deus, nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a Palavra da verdade, nós, as
primícias do seu gesto criador!
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (7, 1-8. 1415.21-23)
15. HOMILIA (Hinário Litúrgico - CNBB - cantar antes e após a homilia)
Refrão: O mal que sai de nós, que vem do coração, impuros, sim, nos faz, diz o Senhor, irmãos! O
mal que sai de nós, do coração! (bis)
16. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
17. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - O Senhor concedeu-nos o dom precioso da sua Palavra. Voltemos nossos corações a
Deus, cheios de confiança, e lhe apresentemos as nossas preces, rezando: SALVAI-NOS, SENHOR,
PELO PODER DE VOSSA PALAVRA.
- Senhor, abençoai nosso Santo Padre, o Papa, e toda a Santa Igreja, para que continuem sempre
fiéis aos Vossos ensinamentos colocando-os em prática a serviço da vida, do amor e da
esperança. Nós vos pedimos.
- Senhor, dai-nos sabedoria e discernimento nas eleições que se aproximam, para que, a exemplo
de Cristo, possamos escolher pessoas dignas, que exerçam o poder com responsabilidade em
favor de todos os cidadãos, especialmente os mais necessitados de nosso País. Nós vos pedimos.
- Senhor, iluminai as famílias e as nossas comunidades, a fim de que a escuta atenta da Vossa
Palavra e a sua vivência gerem a comunhão entre os seus membros e todos possam crescer no
amor. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a nós dizimistas e benfeitores, para que sempre possamos, através de nossa
contribuição generosa, manifestar a gratidão por todos os benefícios que recebemos de Vós. Nós
vos pedimos.
- Senhor, acompanhai os romeiros de nossa Diocese que, juntamente com o nosso Bispo Dom
Joaquim Wladimir e nosso Pároco Padre Antonio Luiz, nesta semana estarão participando da
romaria ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida em São Paulo, para que
esse momento de peregrinação seja de unidade e crescimento na fé da vossa Igreja que está em
Colatina. Nós vos pedimos.
Padre - Rezemos suplicando ao Senhor que nos ensine a ler e amar a Sagrada Escritura:
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 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.

18. APRESENTAÇÃO DOS DONS
Animador - São Tiago nos diz: “Recebei com humildade a Palavra que em vós foi implantada, e
que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da Palavra e não meros
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ouvintes.” (1,21b-22). Com o pão e o vinho, apresentemos ao altar do Senhor a nossa vida e de
todos que se reúnem para rezar, refletir e anunciar com alegria a Boa-Nova do Evangelho nos
mais variados ambientes em que vivem e colocam em prática a Palavra, evangelizando na escola,
na família, no trabalho, na política e em outros ambientes.

19. CANTO DAS OFERENDAS
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

COM O PÃO E COM O VINHO NOSSA OFERTA APRESENTAMOS, NOSSA VIDA E MISSÃO, EM TUA
PALAVRA RENOVAMOS.
1. Ofertamos os nossos ouvidos e abrimos o nosso coração pra acolhermos a tua Palavra e
sentirmos a transformação.
2. Ofertamos as nossas famílias, onde tua Palavra é luz, juventude, infância, velhice, todo aquele
que abraça a Cruz.
3. Ofertamos as lutas do povo, seus anseios, amor, doação. Que a tua Palavra, Senhor, firme
sempre a nossa união.
(L e M - José Acácio Santana)

1. Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade
recebemos os dons que oferecemos para a salvação.
SENHOR, ETERNO PAI, OS DONS DE VINHO E PÃO AGORA TRANSFORMAI EM VIDA E
SALVAÇÃO. (bis)
2. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa
humanidade da vossa divindade vai participar.
3. Pai Santo, que o vosso amor compreenda que as nossas oferendas vêm do coração. São frutos
regados pelo orvalho que a bênção do trabalho transformou em pão.
Padre - Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso.
Todos - RECEBA O SENHOR POR TUAS MÃOS ESTE SACRIFÍCIO, PARA GLÓRIA DO SEU NOME,
PARA NOSSO BEM E DE TODA SANTA IGREJA.
20. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS (Missal Romano – p. 366)
Padre - Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação, e vosso
poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia. Por Cristo, nosso Senhor. AMÉM.
21. PREFÁCIO E ORAÇÃO EUCARÍSTICA II (Missal Romano - p. 477)
Padre - O Senhor esteja convosco.
Todos - ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS.
Padre - Corações ao alto.
Todos - O NOSSO CORAÇÃO ESTÁ EM DEUS.
Padre - Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Todos - É NOSSO DEVER E NOSSA SALVAÇÃO.
Padre - Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a
vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa
vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a
fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e
os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores,
cantando a uma só voz:
(L e M – David Julien)

O SENHOR É SANTO. (3x)
1. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. Que seu Reino de amor se estenda sobre a terra!
2. Bendito o que vem em nome do Senhor. (bis) Hosana, hosana, hosana!

5
Padre - Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, 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, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos - SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
Padre - Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU
CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Padre - 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 A REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Padre - Eis o mistério da fé!
Todos - TODAS AS VEZES QUE COMEMOS DESTE PÃO, E BEBEMOS DESTE
CÁLICEANUNCIAMOS SENHOR A VOSSA MORTE, ENQUANTO ESPERAMOS VOSSA VINDA.
Padre - 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.
Todos - RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
Padre - E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos
pelo Espírito Santo num só corpo.
Todos - FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
Padre - 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 Joaquim Wladimir, e todos os
ministros do vosso povo.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
Padre - Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da
ressurreição e de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Todos - LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
Padre - Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José seu castíssimo esposo, comos santos Apóstolos, São
João Batista e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos,
por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos - CONCEDEI-NOS O CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Padre - 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.

22. PAI NOSSOE ORAÇÃO DA PAZ
Catequese: Na Missa, não se diz Amém. A conclusão da oração do Senhor, se dá junto a oração da Paz!

Padre - 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.
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Todos -VOSSO É O REINO O PODER E A GLÓRIA PARA SEMPRE!
Padre - 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 desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos - AMÉM.
Padre - A Paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos - O AMOR DE CRISTO NOS UNIU.
23. CORDEIRO (L e M - Pe. Zezinho)
Cordeiro de Deus que levaste os pecados do mundo nos ombros, tem piedade de nós. Cordeiro
de Deus que morreste por causa dos nossos pecados, tem piedade de nós. Tem piedade de nós,
Cordeiro de Deus. (bis) Dá-nos a paz (bis) que o mundo não tem. Tem piedade de nós, Cordeiro
de Deus. (bis) Dá-nos a paz. (bis) Amém.
24. CANTOS DE COMUNHÃO
(L e M - Casimiro Vidal Nogueira)

1. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue
derramado, e crê nas minhas palavras que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem
sede em sua lida.
EIS QUE SOU O PÃO DA VIDA, EIS QUE SOU O PÃO DO CÉU; FAÇO-ME VOSSA COMIDA, EU SOU
MAIS QUE LEITE E MEL.
2. O meu Corpo e o meu Sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é o
sustento. Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção.
3. Eu sou o caminho, a vida, água viva e a verdade, sou a paz e a luz do mundo, sou a própria
liberdade. Sou a Palavra do Pai que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde
estou.
4. Eu sou a Palavra viva que sai da boca de Deus, sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos
meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se
apaga.
(L e M - Frei Luiz Turra)

1. Não pode faltar à palavra, não pode faltar-nos o pão, não pode faltar compromisso, a quem
quer um mundo de irmãos.
TEU PÃO, Ó SENHOR, NOS SUSTENTA NA LUTA DE UM MUNDO MELHOR. O TEU EVANGELHO
TRANSFORMA, TU ÉS NOSSO DEUS SALVADOR. (bis)
2. Passaste no mundo dos homens, fazendo a todos o bem. Teu jeito de amar os humildes, a
todos ensinas também.
3. A Boa Notícia do Reino aos pobres Tu vens anunciar: É Deus que se põe ao seu lado, é Deus
que nos vem libertar.
4. Contigo fazendo aliança, fazemos também comunhão. A causa que tu abraçaste anima a tomar
posição.
5. Senhor, o teu povo reunido, comunga teu gesto de amor. Aprende a viver na partilha dos
pobres se faz defensor.
Orientações: “Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

25. PÓS-COMUNHÃO (Amália Ursi - Waldeci Farias)
QUERO CANTAR AO SENHOR, SEMPRE ENQUANTO EU VIVER, HEI DE PROVAR SEU AMOR, SEU
VALOR E SEU PODER.
1. Não confiem nos poderosos, são de barro e não podem salvar; quando expiram, voltam ao
chão, seus projetos vão logo acabar.
2. 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.
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3. Aleluia vamos cantar, glória ao Pai e ao Filho também, glória igual ao Espírito Santo. Aleluia,
pra sempre. Amém.
26. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 66)

27. COMUNICADOS IMPORTANTES

Celebrações:
02/09 (D): 7h - Matriz; 9h - Bom Pastor - Segatto; 10h30 – Matriz - Enc. Fechado de Jovens; 17h Imaculado Coração de Maria - Guaxindiba; 19h - Matriz.
05/09 (Q): 16h - 5ª Batalhão da PM - Celebração Ecumênica; 19h30 - Santa Luzia - Vila Nova.
06/09 (Q): 6h às 18h - Capela do Santíssimo da Matriz - Dia de Adoração; 12h - Matriz - Envio dos
Romeiros à Aparecida - SP.
08/09 (S): 9h - Santuário de Aparecida - SP (ao vivo TV Aparecida); 19h - Matriz (Cel. Da Palavra); 20h30 Matrimônio na Matriz (Gabriel e Josiane).
09/09 (D): 7h e 19h - Matriz (Cel. Da Palavra); 08h30 - Capela do Batismo - Matriz (Batizados).
12/09 (Q): 12h - Missa dos Devotos de N. Sra. Aparecida.
Atividades:
02/09 - Encontro Fechado para Jovens - Inscrições na secretaria da Matriz.
06 a 09/09 - Santuário Nacional N. Sra. Aparecida - SP - Romaria Diocesana.

28. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 527 – nº 14)
29. CANTO FINAL (Pe. José Cândido da Silva)
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 vontade do Senhor, precisamos ser profetas, para o mundo ser
melhor.
3. Nossa fé se fundamenta na palavra dos apóstolos. João, Mateus, Marcos e Lucas transmitiram
esta fé.
4. Vinde a nós, ó Santo Espírito, vinde nos iluminar. A Palavra que nos salva nós queremos
proclamar.
Leituras da Semana
2ª feira: 1Cor 2,1-5; Sl 118; Lc 4,16-30
3ª feira: 1Cor 2,10b-16; Sl 144; Lc 4,31-37
4ª feira: 1Cor 3,1-9; Sl 32; Lc 4,38-44
5ª feira: 1Cor 3,18-23; Sl 23; Lc 5,1-11
6ª feira: 1Cor 4,1-5; Sl 36; Lc 5,33-39
Sábado: Mq 5,1-4a; Sl 12; Mt 1,1-16.18-23
Domingo: Is 35,4-7a; Sl 145; Tg 2,1-5; Mc 7,31-37

