
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA (Cantos de Taizé)

Louvarei a Deus, seu nome bendizendo.
Louvarei a Deus, a vida nos conduz.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste 24º Domingo do Tempo 
Comum, em que celebramos o Mistério 
Pascal de Cristo, Jesus revela-se como 
servo sofredor, sendo rejeitado pelos an-
ciãos, sumos sacerdotes e doutores da Lei. 
Chegamos com Ele a um ponto decisivo: 
vai passar pelo sofrimento e a morte para 
realizar seu desígnio de salvação, não há 
outra saída, mesmo que isto seja motivo 
de escândalo para os seus seguidores. 
Para o discípulo de Jesus, há uma única 
escolha: aceitar a cruz e segui-lo. 
A liturgia de hoje é convite para o segui-
mento autêntico a Jesus. Cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 41, 44

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD 3), 162 
(CD 3)

Dir.: De coração contrito e humilde, invo-
quemos a compaixão do Senhor e implo-
remos sobre nós o seu perdão.

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 205 (CD 3), 207 (CD 3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, criador de todo 
o mundo, Senhor de tudo e todos, voltai 
para nós o vosso olhar para sentirmos em 
nós o efeito do vosso amor. Possamos, 
agradecidos, responder a tanto amor 
servindo de coração a vós que sois nosso 
Pai. Por nosso Senhor Jesus Cristo na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Is 50,5-9a

9. SALMO RESPONSORIAL: 114(115)

Andarei na presença de Deus, 
junto a ele, na terra dos vivos.

Eu amo o Senhor, porque ouve 
o grito da minha oração. 
Inclinou para mim seu ouvido, 
no dia em que eu o invoquei.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Andarei na presença de Deus, 
junto a ele, na terra dos vivos.

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 que 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.

10. SEGUNDA LEITURA: Tg 2,14-18

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
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. EVANGELHO: Mc 8,27-35

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Irmãos e irmãs, confiando na bondade 
infinita de Deus, nosso Pai, elevemos a Ele 
as nossas preces:

Senhor, escutai nossa prece!

– Nós vos pedimos, ó Pai, por vossa Santa 
Igreja, edificada no compromisso com 
Cristo Jesus. Fortalecei-a em sua ação 
pastoral no mundo. Roguemos! 

– Nós vos pedimos, ó Pai, pelos cristãos; 
auxiliai-nos em nosso compromisso de 
“tomar a cruz” e segui-lo. Que estejamos 
verdadeiramente comprometidos com seu 
projeto de salvação. Roguemos! 

– Nós vos pedimos, ó Pai, a sabedoria 
para compreendermos as palavras do 
Evangelho, a fim de que não nos torne-
mos inimigos do Reino, presos a projetos 
pessoais. Roguemos! 

– Nós vos pedimos, ó Pai, que nos ajude 
no testemunho do Evangelho em nossa 
sociedade. Que neste mês dedicado à 
Bíblia, nos inspiremos em suas palavras 
para que nos tornemos um povo de fé e 
de obras. Roguemos! 

Dir.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por 
Cristo, nosso Senhor.

16. PARTILHA DOS DONS: 397 (CD 20), 
394 (CD 20)

Dir.: Apresentemos diante do altar do Se-
nhor nossa vida, dons, desejo de servir e 
testemunhar Jesus Cristo. 

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
juntos rezemos: Pai Nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística, leva-a até o altar, de onde parte 
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para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 516 (CD 4), 499 (CD 11)

20. RITO DE LOUVOR: 822 (CD 18), 821 
(CD 18)

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, que vossa Pala-
vra santifique o corpo e a alma, a vontade 
e o coração de todos nós que a ouvimos 
e dela nos alimentamos. Assim, vossos 
servos e servas estarão agindo no mundo, 
não guiados pelo instinto, mas pela vossa 
graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS 

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos seja favorável, dirija para 
nós o seu rosto e nos dê a paz. Amém.

Dir.: Abençoe-nos o Pai e o Filho e o Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: A alegria do Senhor seja a nossa força. 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO 647 (CD 26), 650 
(CD 26)

DEUS NOS ENVIA

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: 1Tm 2,1-8; Sl 27 (28),2.7.8-9 
(R.6); Lc 7,1-10

3.ª-feira: Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; 
 Sl 77 (78),1-2.34-35.36-37.38 

(R/. cf 7c); Jo 3,13-17

4.ª-feira: Hb 5,7-9; Sl 30 (31),2-3a. 3bc-
4.5-6.15-16.20 (R/. 17b); 

 Jo 19,25-27 ou Lc 2,33-35

5.ª-feira: 1Tm 4, 12-16; Sl 110 (111), 
7-8. 9. 10 (R/. 2a); Lc 7, 36-50

6.ª-feira: 1Tm 6,2c-12; Sl 48(49),6-7.
 8-10.17-18.19-20 (R/. Mt 5,3); 

Lc 8,1-3

Sábado: 1Tm 6, 13-16; Sl 99 (100), 
 2. 3. 4. 5 (R/. 2c); Lc 8, 4-15

ORIENTAÇÕES

w Cuidar que todos os textos bí-
blicos, inclusive o salmo, sejam 
bem preparados e proclamados 
como “acontecimento de salva-
ção” para a Comunidade reunida.

w Continuar dando especial desta-
que à mesa da Palavra. Preparar 
o ambiente com flores, lembran-
do o início da primavera.

w Valorizar o momento do silêncio 
após as leituras e a comunhão.

CAMINHADA_2_SETEMBRO.indd   3 15/07/2021   15:09:34



  

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES

E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br   –   www.aves.org.br   –   whatsapp (27) 99727-2637
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Celular: (27) 98114-3941

Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Tel.: (27) 3229-4927 / 99983-9128 - Vila Velha - ES

Os textos bíblicos proclamados na liturgia encontram-se no Lecionário onde 
estão dispostos os textos das Sagradas escrituras e os hinos correspondentes, 
selecionados e organizados para serem proclamados na assembleia. “Os livros que 
contém as leituras da Palavra de Deus [...] suscitam nos ouvintes a recordação 
da presença de Deus, que fala a seu povo”. (OLM 34)

Tanto os textos bíblicos quanto a 
organização do Lecionário seguem alguns 
critérios:

w Apresentar do Mistério da salvação 
para a assembleia de forma integral;

w Criar uma harmonia entre o núcleo do 
Mistério da salvação, ou seja, a Páscoa 
de Cristo com outras temáticas, como 
por exemplo, o Reino de Deus, o papel 
do cristão ao mundo de hoje, dentre 
outros;

w Mostrar que o ano litúrgico é a forma 
ideal e prática de se apresentar aos 
fiéis o anúncio e o desenvolvimento 
do Mistério da salvação;

w Reservar os textos bíblicos mais sig-
nificativos para o Dia do Senhor e para 
as festas;

w Nos Domingos e festas serão introdu-
zidas três leituras: Antigo Testamento 
(palavra profética), das Cartas (pala-
vra apostólica) e o Evangelho (palavra 
evangélica).

O ELENCO DAS LEITURAS DA MISSA 
DENTRO DO ANO LITÚRGICO

ORGANIZAÇÃO DO LECIONÁRIO

A partir destes critérios foi realizada a 
distribuição das leituras bíblicas segundo o 
ciclo de três anos, o que permite aos fiéis 
o conhecimento de toda Palavra de Deus 
e uma atualização da mensagem através 
de uma explicação adequada. Durante 
todo o ano litúrgico, sobretudo no Ciclo 
Pascal e no Ciclo do Natal, a distribuição 
das leituras leva, de maneira processual, 
a um conhecimento mais profundo, por 
parte dos fieis, da fé que professam e da 
história da salvação.

O Elenco das Leituras da Missa foi 
realizado, em primeiro lugar, para obter um 
fim pastoral, de acordo com o espírito do 
Concílio Vaticano II, que buscou a vivência 
de uma celebração autêntica da Palavra de 
Deus, pela comunidade reunida em nome 
da Trindade, possibilitando assim que haja 
um crescimento na vida cristã de cada 
membro do corpo de Cristo.

Andrea Martins
Teóloga e Liturgista
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