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26º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

- COR VERDE - ANO B - 

                                                                                                                            São Paulo, 26 de Setembro de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         Missa: 09h00  

 RITO DA ENTREGA DO TERÇO 
      

Equipes de Contingenciamento: Pastorais: Batismo / Juventude  
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Intenções da Celebração 
 

AMBIENTE: 

Coluna de vidro com a Bíblia grande, permanecer na porta de entrada durante todo o mês de setembro 

Preparar: Água Benta e Terços  

Acendimento: Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
 

MÊS DA BÍBLIA 
 

“QUÃO SABOROSAS SÃO PARA MIM VOSSAS PALAVRAS,  

MAIS DOCES QUE O MEL Á MINHA BOCA” (Sl 118) 
 

Animador: Irmãos e irmãs neste Domingo, celebramos o mistério da Páscoa de Jesus e seus seguidores 

que nos convidam a sermos acolhedores dos pobres e sofredores. Neste dia em que comemoramos o “Dia 

Nacional da Bíblia”, o Livro Sagrado que orienta a nossa vida de cristãos. A bondade divina derrama seu 

Espírito, e sopra onde quer, de forma livre em vista da diversidade de carismas para o bem de todos. 

Celebremos nosso Deus e sua Palavra que nos salva e alegra o nosso coração. Felizes, cantemos: 
 

RITOS INICIAIS 
PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Urna de Intenções, Ministros da Palavra e Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO: 

ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

ORAÇÃO DO DIA: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

PRIMEIRA LEITURA: (Nm 11,25-29) 

SALMO RESPONSORIAL: (18) 

R. “A lei do Senhor Deus é perfeita, alegra ao coração!” 

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: 

Aleluia, aleluia, aleluia!  

Vossa Palavra é verdade, orienta e dá vigor; na verdade santifica vosso povo, ó Senhor! (Jo 17,17) 

EVANGELHO: (Mc 9,38-43.45.47-48) 

HOMILIA:  

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

 

R: PELA VOSSA MISERICÓRDIA, ATENDEI-NOS, SENHOR! 
 

1. “Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito” (Nm 11,29)   

Senhor que o Espírito de Deus, fortaleça a Igreja e seus servidores, mostrando-lhes a missão para qual 

foram escolhidos a de ser verdadeiros profetas, denunciando as injustiças e intolerâncias, e anunciando 

um mundo onde prevaleça a justiça e a caridade. Rezemos ao Senhor:        
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2. “Vossa Palavra é verdade, orienta e dá vigor, na verdade santifica vosso povo” (Jo 17,17) 

Senhor que as nossas autoridades zelem pela honestidade e pelo bem comum e favoreçam uma melhor 

distribuição da riqueza, para que todos tenham uma vida digna e paz. Pedimos pelos trabalhadores para que 

sejam valorizados, e pelos desempregados para que encontrem trabalho seguro e estável. Rezemos ao 

Senhor.  
 

3. “O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes” (Sl 18) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração e São José abençoai os devotos que estão 

unidos nesta Novena Perpétua de nossa Padroeira, abençoai os dizimistas, consolai os que perderam seus 

entes queridos, vítimas da pandemia e de outras enfermidades, acolhei em vosso Reino de glória todos 

os fiéis falecidos. Rezemos ao Senhor: 
 

ORAÇÃO: Concluída pelo Presidente da Celebração 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

SANTO: 

PAI NOSSO: 

CORDEIRO DE DEUS: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

RITO DA ENTREGA DO TERÇO AOS CATEQUIZANDOS: 
 

Animador / Catequista: De pé os catequizandos que irão receber o terço da Virgem Maria. 

Catequista: Queridas crianças, Deus utiliza-se de sinais simples para manifestar seu amor. O terço é um deles. 

Ele é um convite para a oração. Embora se invoque repetidas vezes o nome de Maria, o terço tem Jesus como 

centro. A cada dezena, meditamos um mistério da vida de Cristo. Com alegria, vamos receber hoje o terço da 

Virgem Maria. Acompanhemos a Benção sobre eles.  

Padre: Concedei, ó Deus todo-poderoso, que, na devota recitação do terço, os vossos fiéis saibam recorrer, 

confiantes, a Bem-Aventurada Virgem Maria e possam, meditando os mistérios do Cristo Jesus, aplicar na vida o 

que recordam na oração. Por Cristo, Nosso Senhor. Todos: Amém!  Padre asperge os terços 
 

Padre: Pela recordação dos mistérios da vida, morte e ressurreição de nosso Senhor e em honra da Virgem 

Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, os que usarem estes terços para rezar com devoção sejam abençoados em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Todos: Amém!  

 Em seguida, padre entrega um terço para cada criança. 

Catequista: Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco... Repetir durante a entrega do terço às crianças 
 

Padre: Aos familiares, queremos recordar um conselho do Papa São João Paulo II: “Rezar o Rosário pelos filhos 

e, mais ainda, com os filhos, educando-os desde tenra idade para este momento diário de paragem orante da 

família, não traz por certo a solução de todos os problemas, mas é uma ajuda espiritual que não se deve 

subestimar”. Prezados familiares, procurem momentos para rezar com seus filhos. Isso fará um grande bem a 

toda a família.  
 

ORAÇÃO DO LEMBRAI-VOS:  

  AVISOS PAROQUIAIS: 

  ANIVERSARIANTES: 
 

CRISTO NOS ENVIA 
BÊNÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 
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