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1. ABERTURA  (CO 536)
Toda Bíblia é comunicação * de 
um Deus amor, de um Deus ir-
mão. * É feliz quem crê na revela-
ção, * 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. * Precisa-
mos ser profetas * para o mundo 
ser melhor.

3. Nossa fé se fundamenta * na pa-
lavra dos Apóstolos: * João, Ma-
teus, Marcos e Lucas * transmi-
tiram esta fé.

4. Vinde a nós, ó santo Espírito; * vin-
de nos iluminar. * A palavra que nos 
salva, * nós queremos conservar.

2. SAUDAÇÃO 
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.

• SÃO PAULO, 27 DE SETEMBRO DE 2015 • ANO 39 • LT7 • Nº 53 •VERDE• B
26º DOMINGO DO 
TEMPO COMUM

DIA NACIONAL DA BÍBLIA

RITOS INICIAIS

zemos, / nós vos adoramos, nós 
vos glorificamos, / nós vos damos 
graças por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Uni-
gênito, / 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.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (Silêncio): Ó Deus, 
que mostrais vosso poder sobre-
tudo no perdão e na misericórdia, 
derramai sempre em nós a vossa 
graça, para que, caminhando ao 
encontro das vossas promessas, 
alcancemos os bens que nos re-
servais. Por N.S.J.C.
T. Amém.

P. A graça e a paz de Deus, nosso 
Pai, e de Jesus Cristo, nosso Se-
nhor, estejam convosco!
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

 Anim. No Dia Nacional da 
Bíblia, nossa celebração dominical re-
corda que a Palavra de Deus está aci-
ma das nossas diferenças e se torna o 
critério da nossa comunhão. Também 
unamos nossos corações a toda a Igre-
ja, que, no  próximo domingo, inicia o 
Sínodo dos Bispos. 

3. ATO PENITENCIAL
P. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, 
que nos convida à mesa da Palavra 
e da Eucaristia, nos chama à con-
versão. Reconheçamos ser pecado-
res e invoquemos com confiança a 
misericórdia do Pai.

(Silêncio)
P. Senhor, que viestes, não para 
condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos alegrais pelo pe-
cador arrependido, tende piedade 
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que muito perdoais a 
quem muito ama, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso. / 
nós vos louvamos, nós vos bendi-

 Anim. Que a Palavra de 
Deus, que ouviremos agora, nos 
transforme em autênticas testemu-
nhas do amor divino. 
 
6. PRIMEIRA LEITURA (Nm 11,25-29)
Leitura do Livro dos Números
Naqueles dias, 25o Senhor desceu 
na nuvem e falou a Moisés. Re-
tirou um pouco do espírito que 
Moisés possuía e o deu aos setenta 
anciãos. Assim que repousou sobre 
eles o espírito, puseram-se a profe-
tizar, mas não continuaram. 26Dois 
homens, porém, tinham ficado no 
acampamento. Um chamava-se 
Eldad e o outro Medad. O espí-
rito repousou igualmente sobre os 
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osamente na terra, entregues à boa 
vida, cevando os vossos corações 
para o dia da matança. 6Condenas-
tes o justo e o assassinastes; ele não 
resiste a vós. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(HL3, p.227, melodia = à Fx 10 CD VI)

Aleluia, aleluia, * aleluia, aleluia (bis)
Vossa palavra é verdade, * orien-
ta e dá vigor; * na verdade san-
tifica * o vosso povo, ó Senhor!

10. EVANGELHO (Mc 9,38-43.45.47-48)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 38João disse a 
Jesus: “Mestre, vimos um homem 
expulsar demônios em teu nome. 
Mas nós o proibimos, porque ele 
não nos segue”. 39Jesus disse: “Não 
o proibais, pois ninguém faz mi-
lagres em meu nome para depois 
falar mal de mim. 40Quem não é 
contra nós é a nosso favor. 41Em 
verdade eu vos digo: quem vos der 
a beber um copo de água, porque 
sois de Cristo, não ficará sem re-
ceber a sua recompensa. 42E, se 
alguém escandalizar um destes 
pequeninos que creem, melhor se-
ria que fosse jogado no mar com 
uma pedra de moinho amarrada 
ao pescoço. 43Se tua mão te leva a 
pecar, corta-a! É melhor entrar na 
Vida sem uma das mãos, do que, 
tendo as duas, ir para o inferno, 
para o fogo que nunca se apaga. 
45Se teu pé te leva a pecar, corta-o! 
É melhor entrar na Vida sem um 
dos pés, do que, tendo os dois, ser 
jogado no inferno. 47Se teu olho te 
leva a pecar, arranca-o! É melhor 
entrar no Reino de Deus com um 
olho só, do que, tendo os dois, ser 
jogado no inferno, 48‘onde o verme 
deles não morre, e o fogo não se 
apaga’”. – Palavra da salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA

dois, que estavam na lista mas não 
tinham ido à Tenda, e eles profe-
tizavam no acampamento. 27Um 
jovem correu a avisar Moisés que 
Eldad e Medad estavam profeti-
zando no acampamento. 28Josué, 
filho de Nun, ajudante de Moisés 
desde a juventude, disse: “Moisés, 
meu Senhor, manda que eles se 
calem!” 29Moisés respondeu: “Tens 
ciúmes por mim? Quem dera que 
todo o povo do Senhor fosse profe-
ta, e que o Senhor lhe concedesse o 
seu espírito!” – Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL Sl 18(19) 
(CD IX, Fx 12)
CANTANDO SALMOS E ACLAMAÇÕES p. 158

A Lei do Senhor Deus é perfei-
ta, * alegria ao coração.

1. A lei do Senhor Deus é perfei-
ta, * conforto para a alma! * O 
testemunho do Senhor é fiel, * 
sabedoria dos humildes.

2. É puro o temor do Senhor, * 
imutável para sempre. * Os jul-
gamentos do Senhor são corre-
tos* e justos igualmente.

3. E vosso servo instruído por elas, 
* se empenha em guardá-las. * 
Mas quem pode perceber suas 
faltas? * Perdoai as que não vejo!

4. E preservai o vosso servo do or-
gulho: * não domine sobre mim! 
* E assim puro, eu serei preserva-
do * dos delitos mais perversos.

8. SEGUNDA LEITURA (Tg 5,1-6)
Leitura da Carta de São Tiago 
1E agora, ricos, chorai e gemei, por 
causa das desgraças que estão para 
cair sobre vós. 2Vossa riqueza está 
apodrecendo, e vossas roupas es-
tão carcomidas pelas traças. 3Vosso 
ouro e vossa prata estão enferruja-
dos, e a ferrugem deles vai servir de 
testemunho contra vós e devorar 
vossas carnes, como fogo! Amon-
toastes tesouros nos últimos dias. 
4Vede: o salário dos trabalhadores 
que ceifaram os vossos campos, 
que vós deixastes de pagar, está gri-
tando, e o clamor dos trabalhado-
res chegou aos ouvidos do Senhor 
todo-poderoso. 5Vós vivestes luxu-

12. PROFISSÃO DE FÉ
P. 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; /res-
suscitou 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 res-
surreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, animados pela 
Palavra que ouvimos e pela refle-
xão homilética, elevemos nossas 
preces ao Pai. Com o coração to-
talmente confiante em sua miseri-
córdia, rezemos: 
T. Fazei-nos fiéis seguidores da Palavra. 
1. Inspirai na Igreja o desejo de 

ouvir a Palavra e testemunhar o 
Reino.

2. Infundi nos cristãos um profun-
do amor às Sagradas Escrituras.

3. Ajudai-nos a fundamentar nos-
sa fé na Palavra de Deus, fonte 
da Tradição viva da Igreja.

4. Fortalecei nossa prática cristã, 
por meio da leitura orante da 
Bíblia.

5. Iluminados pela Palavra, condu-
zi-nos nos caminhos proféticos 
do amor e da justiça. 

 (Orações da comunidade)
P. Encerremos rezando, em comu-
nhão com o Papa Francisco, a ora-
ção à Sagrada Família, em prepara-
ção ao próximo Sínodo dos Bispos:
T. Jesus, Maria e José, / em Vós contem-
plamos o esplendor do verdadeiro amor; 
/ a Vós com confiança nos dirigimos. 
/ Sagrada Família de Nazaré, / tornai 
também nossas famílias lugares de co-
munhão e cenáculos de oração,/  escolas 
autênticas do Evangelho/ e pequenas 
Igrejas domésticas. / Sagrada Família de 
Nazaré, / que nunca mais se faça nas fa-
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do inteiro, de dia e de noite, agra-
decendo com Cristo, vosso Filho, 
nosso irmão. É ele o sacerdote ver-
dadeiro 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 agrade-
cendo com alegria, juntando nos-
sa voz à voz dos anjos e à voz dos 
santos todos, pra cantar (dizer):
T. 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!
CP. Senhor, vós que sempre qui-
sestes ficar muito perto de nós, vi-
vendo conosco no Cristo, falando 
conosco por ele,
CC. 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!
Na noite em que ia ser entregue, ce-
ando com seus apóstolos, Jesus, ten-
do 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. 
Do mesmo modo, no fim da ceia, 
tomou o cálice em suas mãos, deu 
graças novamente e o entregou 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 REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
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.
Recordamos, ó Pai, neste momen-
to, 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!
E quando recebermos Pão e Vinho, 
o Corpo e Sangue dele oferecidos, o 
Espírito nos una num só corpo, pra 
sermos um só povo em seu amor. 
T. O Espírito nos una num só corpo!
1C. Protegei vossa Igreja que ca-
minha 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!
2C. Dai ao Santo Padre, o Papa 
Francisco ser bem firme na Fé, na 
Caridade e a Odilo, que é Bispo 
desta Igreja, muita luz pra guiar o 
seu rebanho.
T. Caminhamos na estrada de Jesus!
3C. Esperamos entrar na vida eter-
na 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!
4C. A todos que chamastes para 
outra vida na vossa amizade, e aos 
marcados com o sinal da fé, abrin-
do 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!
CP. E a nós, que agora estamos reu-
nidos e somos povo santo e pecador, 
dai força para construirmos juntos 
o vosso reino que também é nosso. 
CP ou  CC. Por Cristo, ... 
T. Amém.

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD LITURGIA VII, FX 4)
1. As mesmas mãos que plantaram 

a semente aqui estão. O mesmo 
pão que a mulher preparou aqui 
está. O vinho novo que a uva 
sangrou jorrará no nosso altar!
A liberdade haverá, a igualdade 
haverá e nesta festa onde a gen-
te é irmão, o Deus da vida se faz 
comunhão! (Bis)

2. Na flor do altar brilha o sonho 
da paz mundial. A luz acesa é fé 
que palpita hoje em nós; do livro 
aberto o amor se derrama total 
no nosso altar!

3. Benditos sejam os frutos da terra 
de Deus, benditos sejam o tra-
balho e a nossa união. Bendito 
seja Jesus, que conosco estará 
além do altar!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Ó Deus de misericórdia, que 
esta oferenda vos seja agradável e 
possa abrir para nós a fonte de toda 
bênção. Por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Nosso Senhor 
Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. É justo e nos faz todos ser mais 
santos louvar a vós, ó Pai, no mun-

LITURGIA EUCARÍSTICA

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
P. Obedientes à palavra do Salva-
dor e formados por seu divino en-
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, santifica-
do seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na 
terra como no céu. O pão nosso de cada 
dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas 
ofensas, assim como nós perdoamos a 
quem nos tem ofendido, e não nos deixeis 
cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
P. Livrai-nos de todos os males, 
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 

mílias experiência de violência, / egoísmo 
e divisão: / quem ficou ferido ou escan-
dalizado / depressa conheça consolação 
e cura. / Sagrada Família de Nazaré, / 
que o próximo Sínodo dos Bispos / pos-
sa despertar, em todos, / a consciência do 
caráter sagrado e inviolável da família / e 
a sua beleza no plano de Deus./
Jesus, Maria e José, /escutai e aten-
dei à nossa súplica./ Amém.
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l

sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en-
quanto vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para 
sempre.
P. 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. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus.
T. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, ten-
de piedade de nós. / Cordeiro de Deus que 
tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo(a).

18. CANTO DE COMUNHÃO 
SL 112(113) (CD IX FX 13)

É melhor, com apenas um olho, 
* dar entrada no Reino de Deus 
* do que ter os dois olhos perfei-
tos * e do reino da morte ser réu!

1. Louvai, ó servos do Senhor, lou-
vai * ao nome santo do Senhor 
cantai! * Agora e para sempre 
é celebrado, * desde o nascer ao 
pôr do sol louvado.
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2. Acima das nações domina Deus, 
* sua glória é maior que nos 
altos céus. * Ninguém igual a 
Deus, que das alturas * se inclina 
para olhar as criaturas.

3. Do chão levanta o fraco humi-
lhado * e tira da miséria o rejei-
tado. * Faz deles com os grandes 
uma família, * da estéril, mãe 
feliz de filhos.

4. Louvado seja o Pai, Deus cria-
dor, * louvado seja o Filho Re-
dentor! * Louvado seja o Espí-
rito de Amor * três vezes santo, 
Altíssimo Senhor!

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO
P. Oremos (Silêncio): Ó Deus, 
que a comunhão nesta Euca-
ristia renove a nossa vida para 
que, participando da paixão de 
Cristo neste mistério, e anun-
ciando a sua morte, sejamos 
herdeiros da sua glória. Por 
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra de 
Deus / e abre nossos olhos à ver-
dade do Evangelho. / Conduze-
-nos ao encontro com Jesus, / 
contagia-nos com a fé que te ani-
mou/ e infunde em nós coragem 
e ardor missionário, / para teste-
munharmos a todos / que Deus 
habita esta Cidade imensa /e 
tem amor pelo seu povo! /Inter-
cede por nós e pela Igreja de São 
Paulo, / ó santo apóstolo de Jesus 
Cristo! Amém

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC, I
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre sua face e se 
compadeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos 
dê a sua paz.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-pode-
roso, Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.

22. CANTO FINAL (CO 525)
A Bíblia é a Palavra de Deus * 
semeada no meio do povo, * que 
cresceu, cresceu e se transfor-
mou * ensinando-nos viver um 
mundo novo. 

1. Deus é bom, nos ensina a viver. * 
Nos revela o caminho a seguir: * 
só no amor partilhando seus dons, 
* sua presença iremos sentir.

2. Somos povo, o povo de Deus, * e 
formamos o Reino de irmãos. * 
E a Palavra que é viva nos guia * 
e alimenta a nossa união.

RITOS FINAIS

Fazer teologia 
na PUC-SP 
vale a pena.

Inscrições para o vestibu-
lar a partir da 2ª semana 
de outubro até a 2ª sema-

na de novembro


