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01. INTENÇÕES (Frei Luiz Turra)
Por tudo dai graças, por tudo dai graças. Dai graças por tudo, dai graças!
02. AMBIENTAÇÃO (CD Liturgia IX)
PRIMEIRO QUEM SERÁ? O ÚLTIMO HÁ DE SER, A TODOS VAI SERVIR, JESUS NOS VEM DIZER...
PRIMEIRO HÁ DE SER, QUEM MAIS SERVIR! (3x)

03. ACOLHIDA
Animador - Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este
encontro fraterno em que celebramos nossa Páscoa semanal. Na liturgia de
hoje, fazemos memória do Cristo que veio como servidor dos pequenos,
dando sua vida pela redenção dos pecadores. É exigente caminhar na
verdade do Reino, fazendo-se servidor e ocupando o último lugar. Ser
obediente ao Pai como Jesus, é o que devem fazer os discípulosde ontem e
de hoje. As trevas do desejo de poder, de ocupar o primeiro lugar, opõem-se
ao Evangelho que nos ensina o caminho do serviço para o bem comum,
como o caminho do Reino, da santidade e da paz. Só o amor serviço
transforma a nós a mesmos e a sociedade. Entremos, portanto, com
confiança nesta liturgia, em direção ao Pai, que nunca nos abandona, e faz
de tudo aquilo que vivemos e sofremos por amor dele, uma força de
salvação na Igreja e no mundo. Alegres, cantando.
Procissão de entrada:Cruz ladeada por velas, lecionário,leitores, ministros, coroinhas e padre.

04. CANTO INICIAL (L e M - Ir. Míria T. Kolling)
ALEGRES VAMOS À CASA DO PAI, E NA ALEGRIA CANTAR SEU LOUVOR. EM SUA CASA SOMOS
FELIZES: PARTICIPAMOS DA CEIA DO AMOR.
1. A alegria nos vem do Senhor, seu amor nos conduz pela mão. Ele é luz que ilumina o seu povo
com segurança lhe dá salvação.
2. O Senhor nos concede os seus bens, nos convida à sua mesa sentar. E partilha conosco o seu
Pão, somos irmãos ao redor deste altar.
3. Voltarei sempre à casa do Pai, de meu Deus cantarei o louvor. Só será bem feliz uma vida que
busca em Deus sua fonte de amor.

05. SAUDAÇÃO INICIAL
Padre - EM NOME DO PAI ...
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Padre - A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus
Cristo. BENDITO SEJA DEUS...
06. ATO PENITENCIAL
Padre - 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. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
(L - Inspirada no Missal / M - Flávio Luiz J. Ferreira)

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos,
palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa.
PIEDADE, SENHOR, PIEDADE, SENHOR, PIEDADE DE NÓS!
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus, que é
Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande 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. 369)

09. APRESENTAÇÃO DO LIVRO DA PALAVRA (L e M - Ir. Agostinha Vieira de Melo)
DESÇA COMO A CHUVA A TUA PALAVRA, QUE SE ESPALHE COMO ORVALHO, COMO CHUVISCO
NA RELVA, COMO AGUACEIRO NA GRAMA. AMÉM!
10. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA (2, 12.17-20)
11. SALMO RESPONSORIAL (53) (CD Cantando os Salmos - Ano B)
É O SENHOR QUEM SUSTENTA MINHA VIDA!
- Por vosso nome, salvai-me, Senhor; e dai-me a vossa justiça! Ó meu Deus, atendei minha prece
e escutai as palavras que eu digo!
- Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem-me a vida: não há lugar para
Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus; é o Senhor quem sustenta
minha vida!
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- Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria; quero louvar, ó Senhor,
vosso nome, quero cantar vosso nome que é bom!
12. LEITURA DA CARTA DE SÃO TIAGO (3, 16-4,3)
13. CANTO DE ACLAMAÇÃO (CD Liturgia VI)
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!
1. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de Nosso Senhor Jesus Cristo.
14. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS (9, 30-37)
15. HOMILIA (CD Liturgia IX - cantar antes e após a homilia)
PRIMEIRO QUEM SERÁ? O ÚLTIMO HÁ DE SER, A TODOS VAI SERVIR, JESUS NOS VEM DIZER...
PRIMEIRO HÁ DE SER, QUEM MAIS SERVIR!
16. PROFISSÃO DE FÉ
Padre - CREIO EM DEUS PAI...
17. PRECES DA COMUNIDADE
Padre - Jesus, Senhor e Mestre, fez-se servo fiel e obediente. Ao Pai, elevemos confiantes nossos
pedidos, rezando após cada prece: SENHOR, FAZEI-NOS SERVIDORES DO VOSSO REINO.
- Senhor, iluminai a vossa Santa Igreja e seus pastores, o Papa, Dom Wladimir, o bispo emérito
Dom Décio, os padres, diáconos, religiosos(as) e seminaristas, para que imitem os gestos de
Jesus e sirvam cada vez mais com humildade e alegria. 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, abençoai as lideranças de nossa Igreja, para que os dons e talentos que receberam de
vós sejam colocados a serviço da comunidade sem competição, com muito amor e simplicidade.
Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai-nos que, a exemplo de Jesus, tenhamos sempre um espírito acolhedor e um
coração cheio de ternura, para que todos encontrem afeto, atenção e acolhida na Igreja e nos
ambientes em que vivem. Nós vos pedimos.
- Senhor, protegei nossas crianças, para que sejam amadas e educadas por meio de bons
exemplos em nossas famílias, na catequese, na escola, nas ruas e casas de acolhida, e que nós
adultos possamos aprender dos pequenos para merecermos o vosso amor misericordioso. 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 - Jesus disse aos seus discípulos: “Quem quiser ser o maior seja o
servo de todos”. Ele nos convida a renunciar a ambição, a abandonar o
desejo de grandeza, de prestígio e a assumir a atitude da humildade e do
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serviço aos irmãos, começando pelos mais pequeninos. A eucaristia de que
participamos anuncia esta verdade a nós cristãos. Com o pão e o vinho,
apresentemos ao altar do Senhor nossas vidas, no compromisso de colocar
em prática o que a sabedoria da Palavra Divina nos propõe.
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. 369)
Padre - Acolhei ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos
conseguir por este sacramento os que proclamamos pela fé. 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!
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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.
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 - Ir. Míria T. Kolling)
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, tende piedade, tende piedade de
nós. (bis)Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a
paz. Senhor, a vossa paz.
24. CANTOS DE COMUNHÃO
(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.
(L e M - Joel Elói Franz)

1. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada.
Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar
tua estrada.
DESAMARREM AS SANDÁLIAS E DESCANSEM, ESTE CHÃO É TERRA SANTA, IRMÃOS MEUS!
VENHAM, OREM, COMAM, CANTEM, VENHAM TODOS E RENOVEM A ESPERANÇA NO SENHOR.
2. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo: nesta Trindade um só Ser, que pede a nós sermos
santos. Dá-nos, Jesus, teu poder de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o
sentido da vida.
3. Ao virmos te receber, nós te pedimos ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo ao encontro do Pai
Santo sem descuidar dos irmãos, mil faces da tua face. Faze que o coração sinta a força da
caridade.
Orientações:“Não deve deixar de observar-se, a seu tempo, um silêncio sagrado”. (SC 30).

25. PÓS-COMUNHÃO(D.R.)

1. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como o amanhã que se levanta.
Tão certo como eu te falo e podes me ouvir.Jesus está aqui, aleluia. Tão certo... O Espírito está aqui, aleluia.
Tão certo...A Trindade está aqui, aleluia. Tão certo...

27. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO (Missal Romano, p. 369)
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28. COMUNICADOS IMPORTANTES
Celebrações:

23/09 (D): 7h - Matriz; 9h - São Francisco de Assis - Cupido; 10h30 - São Pedro - Vila Nova; 19h – Matriz (Cel. da Palavra);
27/09 (Q): 19h30 – Matriz (Cel. da Palavra);
29/09 (S): 19h – Matriz;
30/09 (D): 7h – Matriz; 9h – Matriz (Crisma); 17h – São João Paulo II – Planalto; 19h – Matriz.

Atividades:

23/09 – Retiro dos Crismandos – Sítio Frigini
23 a 28/09 - Encontro do Regional Leste II – BH
28/09 – Jantar da Roça da Comunidade Betânia

29. BÊNÇÃO FINAL (Missal Romano, p. 525 – n.11)
30. CANTO FINAL (Grupo Palestrina)
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!
VAMOS, VAMOS COMUNICAR QUE O AMOR DE DEUS É REVELAÇÃO. VAMOS, VAMOS
TESTEMUNHAR QUE A BÍBLIA É COMUNICAÇÃO.
2. Repletos do amor do Senhor, de sua Palavra e seu Pão, fiéis comuniquemos o amor, pois Deus
se faz comunicação. Testemunharemos com ardor, pois essa é a nossa missão.
Leituras da Semana
2ª feira: Pr 3,27-34; Sl 14; Lc 8,16-18
3ª feira: Pr 21,1-6.10-13; Sl 118; Lc 8,19-21
4ª feira: Pr 30,5-9; Sl 118; Lc 9,1-6
5ª feira: Ecl 1,2-11; Sl 89; Lc 9,7-9
6ª feira: Ecl 3,1-11; Sl 143; Lc 9,18-22
Sábado: Dn 7,9-10.13-14; Ap12,7-12a; Sl 137; Jo 1,47-51
Domingo: Nm 11,25-29; Sl 18; Tg 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48

