
 

SANTA MISSA NO 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

DIA NACIONAL DA BÍBLIA  26 de setembro de 2021 

 

Antífona da entrada  Dn 3,31.29.43.42 

Senhor, tudo o que fizestes conosco, 

com razão o fizestes, pois pecamos contra vós 

e não obedecemos aos vossos mandamentos. 

Mas honrai o vosso nome, 

tratando-nos segundo vossa misericórdia. 
 

RITOS INICIAIS 
 

SAUDAÇÃO 
 

Celebrante: Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: O Deus da esperança, que nos 

cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 

ação do Espírito Santo, esteja convosco. 

R/. Bendito seja Deus 

que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 

Celebrante: 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. 

Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

Senhor, que viestes, não para condenar, mas 

para perdoar, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Cristo, que vos alegrais pelo pecador 

arrependido, tende piedade de nós. 

R/. Cristo, tente piedade nós. 
 

Senhor, que muito perdoais a quem muito 

ama, tende piedade de nós. 

R/. Senhor, tente piedade nós. 
 

Celebrante: Deus todo-poderoso tenha 

compaixão de nós, perdoe os nossos pecados 

e nos conduza à vida eterna. 

R/. Amém. 
 

HINO 
 

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 

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 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. 
 

ORAÇÃO DO DIA 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Recolha as suas intenções para esta Santa Missa 

no silêncio do seu coração. 
 

Celebrante: Ó Deus, que mostrais vosso 

poder sobretudo 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 reservais. Por nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do 

Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA  Nm 11,25-29 

Tem ciúmes por mim? Quem dera 

que todo o povo do Senhor fosse profeta. 
 

Leitura do Livro dos Números – Naqueles 

dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a 

Moisés. Retirou um pouco do espírito que 

Moisés possuía e deu aos setenta anciãos. 

Assim que repousou sobre eles o espírito, 

puseram-se a profetizar, mas não 

continuaram. Dois homens, porém, tinham 

ficado no acampamento. Um chamava-se 

Eldad e o outro Medad. O espírito repousou 

igualmente sobre os dois, que estavam na lista 

mas não tinham ido à Tenda, e eles 

profetizavam no acampamento. Um jovem 

correu a avisar Moisés que Eldad e Medad 

estavam profetizando no acampamento. 

Josué, filho de Num, ajudante de Moisés 

desde a juventude, disse: “Moisés, meu 

Senhor, manda que eles se calem!” Moisés 

respondeu: “Tens ciúmes de mim? Quem 

dera que todo o povo do Senhor fosse 

profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu 

espírito!” – Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

SALMO RESPONSORIAL  Sl 18(19) 
 

R/. A lei do Senhor Deus é perfeita, 

alegria ao coração. 
 

A lei do Senhor Deus é perfeita, 

conforto para a alma! 

O testemunho do Senhor é fiel, 

sabedoria dos humildes. R/. 
 

É puro o temor do Senhor, 

imutável para sempre. 

Os julgamentos do Senhor são corretos 

e justos igualmente. R/. 
 

E vosso servo, instruído por eles, 

se empenha em guardá-los. 

Mas quem pode perceber suas faltas? 

Perdoai as que não vejo! R/. 
 

E preservai o vosso servo do orgulho: 

não domine sobre mim! 

E assim puro, eu serei preservado 

dos delitos mais perversos. 

R/. 
 

SEGUNDA LEITURA  Tg 5,1-6 

 Vossa riqueza está apodrecendo. 
 

Leitura da Carta de São Tiago – E agora, 

ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças 

que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza 

está apodrecendo, e vossas roupas estão 

carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa 

prata estão enferrujados, e a ferrugem deles 

vai servir de testemunho contra vós e devorar 

vossas carnes, como fogo! Amontoastes 

tesouros nos últimos dias. Vede: o salário dos 

trabalhadores que ceifaram os vossos 

campos, que vós deixastes de pagar, está 

gritando, e o clamor dos trabalhadores 

chegou aos ouvidos do Senhor todo-



 

poderoso. Vós vivestes luxuosamente na 

terra, entregues à boa vida, cevando os vossos 

corações para o dia da matança. Condenastes 

o justo e o assassinastes; ele não resiste a vós 

– Palavra do Senhor. 

R/. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO 

cf  Jo 17,17b.a 
 

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Vossa palavra é verdade, orienta e dá vigor; 

na verdade santifica vosso povo, 

ó Senhor! R/. 
 

EVANGELHO  Mc 9,38-43.45.47-48 

Quem não é contra nós e a nosso favor. 

Se tua mão te leva a pecar, corta-a! 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: ✠ Proclamação do Evangelho de 

Jesus Cristo segundo Marcos. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

aquele tempo, João disse a Jesus: 

“Mestre, vimos um homem 

expulsar demônios em teu nome. 

Mas nós o proibimos, porque ele não nos 

segue”. Jesus disse: “Não o proibais, pois 

ninguém faz milagres em meu nome para 

depois falar mal de mim. Quem não é contra 

nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo: 

quem vos der a beber um copo de água, 

porque sois de Cristo, não ficará sem receber 

a sua recompensa. E, se alguém escandalizar 

um destes pequeninos que creem, melhor 

seria que fosse jogado no mar com uma 

pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se 

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. Se 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. Se 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, ‘onde o verme deles não morre, 

e o fogo não se apaga’” – Palavra da Salvação. 

R/. Glória a vós, Senhor. 
 

HOMILIA 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

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. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 

Celebrante: Irmãos e irmãs, reunidos para 

celebrar os mistérios da nossa Redenção, 

roguemos ao Deus todo-poderoso que o 

mundo inteiro seja lavado na fonte de toda 

bênção e toda vida. 

R/. Senhor, ouvi a nossa prece. 
 

1. Pelos membros da santa Igreja, para que 

resistam à tentação de considerar a Palavra de 

Deus e a obra da salvação como privilégio 

pessoal, mas reconheçam que elas estão em 

toda parte pela livre iniciativa de Deus, 

rezemos. R/. 
 

2. Rezemos a fim de que todos façam 

escolhas corajosas por um estilo de vida 

sóbrio e ecologicamente sustentável, 

N 



 

alegrando-nos pelos jovens que se 

comprometem resolutamente a este respeito. 

R/. 
 

3. Pela unidade dos cristãos, para que as 

diversas comunidades reunidas no nome de 

Jesus Cristo estejam bem abertas e atentas a 

reconhecer os valores e riquezas de cada 

uma, rezemos. R/. 
 

4. Rezemos para que a Palavra de Deus seja o 

farol iluminador de toda a nossa ação 

pastoral, e que nossas Paróquias e 

Comunidades sejam iluminadas com uma 

excelente catequese bíblica para os nossos 

fiéis e catequizandos. R/. 
 

Celebrante: 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. Por 

Cristo, nosso Senhor. 

R/. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

Na apresentação do pão e do vinho no altar, 

também podem os fiéis oferecer os donativos 

às obras de assistência social 

do Santuário Estadual. 
 

Celebrante: Orai, irmãos e irmãs, para que 

este sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-

poderoso. 

R/. Receba o Senhor por tuas mãos 

este sacrifício, para glória do seu nome, 

para nosso bem e de toda santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
 

Celebrante: Ó Deus de misericórdia, que esta 

oferenda vos seja agradável e possa abrir para 

nós a fonte de toda bênção. Por Cristo, nosso 

Senhor. 

R/. Amém. 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VII 

Sobre reconciliação - I 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 

Celebrante: Corações ao alto. 

R/. O nosso coração está em Deus. 

Celebrante: Demos graças ao Senhor, nosso 

Deus. 

R/. É nosso dever e nossa salvação. 
 

Celebrante: Na verdade, é justo e bom 

agradecer-vos, Deus Pai, porque 

constantemente nos chamais a viver na 

felicidade completa. Vós, Deus de ternura e 

de bondade, nunca vos cansais de perdoar. 

Ofereceis vosso perdão a todos convidando os 

pecadores a entregar-se confiantes à vossa 

misericórdia. 

R/. Como é grande, ó Pai, 

a vossa misericórdia! 
 

Celebrante: Jamais nos rejeitastes quando 

quebramos a vossa aliança, mas, por Jesus, 

vosso Filho e nosso irmão, criastes com a 

família humana novo laço de amizade, tão 

estreito e forte, que nada poderá romper. 

Concedeis agora a vosso povo tempo de graça 

e reconciliação. Dai, pois, em Cristo novo 

alento à vossa Igreja, para que se volte para 

vós. Fazei que, sempre mais dócil ao Espírito 

Santo, se coloque ao serviço de todos.  

R/. Como é grande, ó Pai, 

a vossa misericórdia! 
 

Celebrante: Cheios de admiração e 

reconhecimento, unimos a nossa voz à voz das 

multidões do céu para cantar o poder de vosso 

amor e a alegria da nossa salvação: 
 

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! 
 

Celebrante: Ó Deus, desde a criação do 

mundo, fazeis o bem a cada um de nós para 



 

sermos santos como vós sois santo. Olhai 

vosso povo aqui reunido e derramai a força do 

Espírito, para que estas oferendas se tornem o 

Corpo ✠ e o Sangue do Filho muito amado, 

no qual também somos vossos filhos. 

Enquanto estávamos perdidos e incapazes de 

vos encontrar, vós nos amastes de modo 

admirável: pois vosso Filho – o Justo e Santo 

– entregou-se em nossas mãos aceitando ser 

pregado na cruz. 

R/. Como é grande, ó Pai, 

a vossa misericórdia! 
 

Celebrante: Antes, porém, de seus braços 

abertos traçarem entre o céu e a terra o sinal 

permanente da vossa aliança, Jesus quis 

celebrar a páscoa com seus discípulos. Ceando 

com eles, tomou o pão e pronunciou a bênção 

de ação de graças. Depois, partindo o pão, o 

deu a seus amigos, dizendo: 

 

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 

MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 

POR VÓS. 
 

Adore o Santíssimo Corpo do Senhor. 
 

Celebrante: Ao fim da ceia, Jesus, sabendo 

que ia reconciliar todas as coisas pelo sangue a 

ser derramado na cruz, tomou o cálice com 

vinho. Deu graças novamente, e passou o 

cálice a seus amigos, 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. 
 

Adore o Preciosíssimo Sangue do Senhor. 
 

Celebrante: Eis o mistério da fé! 

R/. Anunciamos, Senhor, a vossa morte 

e proclamamos a vossa ressurreição. 

Vinde, Senhor Jesus! 
 

Celebrante: Lembramo-nos de Jesus Cristo, 

nossa páscoa e certeza da paz definitiva. Hoje 

celebramos sua morte e ressurreição, 

esperando o dia feliz de sua vinda gloriosa. Por 

isso, vos apresentamos, ó Deus fiel, a vítima de 

reconciliação que nos faz voltar à vossa graça. 

R/. Esperamos, ó Cristo, 

vossa vinda gloriosa! 
 

Celebrantes: Olhai, com amor, Pai 

misericordioso, aqueles que atraís para vós, 

fazendo-os participar no único sacrifício do 

Cristo. Pela força do Espírito Santo, todos se 

tornem um só corpo bem unido, no qual todas 

as divisões sejam superadas. 

R/. Esperamos, ó Cristo, 

vossa vinda gloriosa! 

 

Celebrante: Conservai-nos, em comunhão de 

fé e amor, unidos ao Papa Francisco e ao 

nosso Bispo Dimas. Ajudai-nos a trabalhar 

juntos na construção do vosso reino, até o dia 

em que, diante de vós, formos santos com os 

vossos santos, ao lado da Virgem Maria, de 

São José, seu esposo, e dos Apóstolos, com 

nossos irmãos e irmãs já falecidos que 

confiamos à vossa misericórdia. Quando 

fizermos parte da nova criação, enfim 

libertada de toda maldade e fraqueza, 

poderemos cantar a ação de graças do Cristo 

que vive para sempre. 

R/. Esperamos, ó Cristo,  

vossa vinda gloriosa! 
 

Celebrante: 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. 

R/. Amém. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: O Senhor nos comunicou o seu 

Espírito. Com a confiança e a liberdade de 

filhos, digamos juntos: 
 

Pai nosso que estais nos céus, santificado 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. 
 

Celebrante: 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 de Cristo Salvador. 

R/. Vosso é o Reino, 

o poder e a glória para sempre! 
 

Celebrante: 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. 

R/.  Amém. 
 

Celebrante: A paz do Senhor esteja sempre 

convosco. 

R/. O amor de Cristo nos uniu. 
 

CORDEIRO DE DEUS 
 

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do 

mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de 

Deus, que tirais o pecado do mundo, tende 

piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais 

o pecado do mundo, dai-nos a paz. 
 

Reconheça nosso Senhor Jesus Cristo 

no partir do pão consagrado. 
 

Celebrante: Eu sou a luz do mundo; quem me 

segue não andará nas trevas, mas terá a luz da 

vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o 

pecado do mundo. 

R/. Senhor, eu não sou digno(a) 

de que entreis em minha morada, 

mas dizei uma palavra e serei salvo(a). 
 

Antífona da comunhão • Sl 118,49-50 

Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, 

pela qual me cumulastes de esperança! 

O que me anima na aflição é uma certeza: 

Vossa palavra me dá a vida, ó Senhor. 
 

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
 

Celebrante: Oremos. 
 

Faça sua oração pessoal, 
após nutrir-se do Santíssimo Sacramento. 

 

Celebrante: Ó Deus auxiliai sempre os que 

alimentais com o vosso sacramento para que 

possamos colher os frutos da redenção na 

liturgia e na vida. Por Cristo, nosso Senhor.  

R/. Amém. 
 

RITOS FINAIS 
 

BÊNÇÃO SOLENE 

DO TEMPO COMUM, II 
 

Celebrante: O Senhor esteja convosco. 

R/. Ele está no meio de nós. 
 

Celebrante: A paz de Deus, que supera todo 

entendimento, guarde os vossos corações e 

vossas mentes no conhecimento e no amor de 

Deus, e de seu Filho, nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

R/. Amém. 
 

Celebrante: Abençoe-vos Deus todo-

poderoso, Pai e Filho ✠ e Espírito Santo. 

R/. Amém. 
 

DESPEDIDA 
 

Celebrante: Levai a todos a alegria do Senhor 

ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos 

acompanhe. 

R/. Graças a Deus. 


