Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 21 de Março de 2021 – Solenidade – Cor: Roxa

V Domingo da Quaresma
Estamos no último Domingo da Quaresma e o mistério da
Paixão se aproxima. Da parte de Deus há o desejo de
inscrever no coração humano a sua lei e, de nossa parte, o
desejo sincero de “ver Jesus”. Isto acontecerá no mistério
da Cruz de Cristo: nela, Deus realizará para sempre a
nova Aliança com a humanidade e, nela, Jesus nos revelará
toda a misericórdia de Deus, de tal modo que ver,
contemplar o Cristo crucificado é ver a Deus, que é amor.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e Música: Pe. José Weber, SVD, CD CF 2021.

R/. Fazei justiça, ó meu Deus, e defendei-me;
de uma gente impiedosa, libertai-me
e do homem perverso e mentiroso
vinde salvar-me e proteger-me, ó Senhor. (bis)
Salmo 42 (43)

– 3Enviai vossa luz, vossa verdade: *
elas serão o meu guia;
– que me levem ao vosso Monte santo, *
até a vossa morada! (R/.)
– 4Então irei aos altares do Senhor, *
Deus da minha alegria.
– Vosso louvor cantarei, ao som da harpa, *
meu Senhor e meu Deus! (R/.)
– 5Por que te entristeces, ó minh’alma, *
a gemer no meu peito?
– Espera em Deus! Louvarei novamente *
o meu Deus Salvador! (R/.)

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus
Cristo, nosso Senhor, estejam convosco.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Reconheçamo-nos todos pecadores e imploremos
a misericórdia do Senhor, nosso Deus. (Silêncio)
M.: Pe. Renato Schuh.

Solo: Senhor, que na água e no Espírito
nos regenerastes à vossa imagem,
tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, que enviais o vosso Espírito
para criar em nós um coração novo,
tende piedade de nós.
Ass.: Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, que nos tornastes participantes
do vosso Corpo e do vosso Sangue,
tende piedade de nós.
Ass.: Senhor, tende piedade de nós.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
(Omite-se o hino de louvor)

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Senhor nosso Deus, dai-nos por
vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade
que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu
amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 789 do Missal Romano)

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a Liturgia da Palavra
deve ser tomada do Ano A do Lecionário)

1ª Leitura (Jr 31, 31-34)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.

31Eis

que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com
a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança; 32não
como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei
pela mão para retirá-los da terra do Egito, e que eles
violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o
Senhor. 33“Esta será a aliança que concluirei com a casa
de Israel, depois desses dias, – diz o Senhor: –
imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de
inscrevê-la em seu coração; serei seu Deus e eles serão
meu povo. 34Não será mais necessário ensinar seu
próximo ou seu irmão, dizendo: ‘Conhece o Senhor!’
Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o
Senhor, pois perdoarei sua maldade, e não mais
lembrarei o seu pecado”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 50 (51))
R/. Criai em mim um coração que seja puro.
– 3Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia! *
Na imensidão de vosso amor, purificai-me!
– 4Lavai-me todo inteiro do pecado, *
e apagai completamente a minha culpa! (R/.)
– 12Criai em mim um coração que seja puro, *
dai-me de novo um espírito decidido.
– 13Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, *
nem retireis de mim o vosso Santo Espírito! (R/.)
– 14Dai-me de novo a alegria de ser salvo *
e confirmai-me com espírito generoso!
– 15Ensinarei vosso caminho aos pecadores, *
e para vós se voltarão os transviados. (R/.)

2ª Leitura (Hb 5, 7-9)
Leitura da Carta aos Hebreus.
7Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e
súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era
capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido, por causa de
sua entrega a Deus. 8Mesmo sendo Filho, aprendeu o que
significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu.
9Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de
salvação eterna para todos os que lhe obedecem. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus.
V/. Se alguém me quer servir, que venha atrás de mim;
e onde eu estiver, ali estará meu servo. (Jo 12,26)

Evangelho (Jo 12, 20-33)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 20Havia alguns gregos entre os que
tinham subido a Jerusalém, para adorar durante a festa.
21Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da
Galileia, e disseram: “Senhor, gostaríamos de ver Jesus”.
22Filipe combinou com André, e os dois foram falar com
Jesus. 23Jesus respondeu-lhes: “Chegou a hora em que o
Filho do Homem vai ser glorificado. 24Em verdade, em
verdade vos digo: Se o grão de trigo que cai na terra não
morre, ele continua só um grão de trigo; mas se morre,
então produz muito fruto. 25Quem se apega à sua vida,
perde-a; mas quem faz pouca conta de sua vida neste
mundo conservá-la-á para a vida eterna. 26Se alguém me
quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o
meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará.
27Agora sinto-me angustiado. E que direi? ‘Pai, livra-me
desta hora!’? Mas foi precisamente para esta hora que eu
vim. 28Pai, glorifica o teu nome!” Então, veio uma voz
do céu: “Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo!” 29A
multidão que lá estava e ouviu, dizia que tinha sido um
trovão. Outros afirmavam: “Foi um anjo que falou com
ele”. 30Jesus respondeu e disse: “Esta voz que ouvistes
não foi por causa de mim, mas por causa de vós. 31É
agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste
mundo vai ser expulso, 32e eu, quando for elevado da
terra, atrairei todos a mim”. 33Jesus falava assim para
indicar de que morte iria morrer. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)
(Na Missa com a presença de Catecúmenos,
realiza-se o Rito do III Escrutínio, conforme o RICA.)

Profissão de Fé
Pres.: Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Ass.: criador do céu e da terra...

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs, oremos a Deus, nosso Pai, que
gravou a sua lei no íntimo dos corações, e peçamos que,
em sua imensa bondade, atenda a nossa oração, dizendo
(cantando):
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Salvador do mundo, salvai-nos!
1. “Esta será a aliança que concluirei com a casa de
Israel” (Jr 31, 33). Vós, que fizestes de nós, reunidos

em vossa Igreja, o povo da nova Aliança selada com o
Sangue de vosso Filho, fortalecei sempre com vossa
graça os que constituístes como pastores de vosso
rebanho.
2. “Tornou-se causa de salvação eterna para todos os
que lhe obedecem” (Hb 5, 9). Vós, que nos mandastes
escutar o vosso Filho amado, fazei que o nosso
coração se acostume a obedecê-lo.
3. “Se alguém me quer servir, siga-me.” (Jo 12, 26). Dai
coragem aos que receberam de vossa parte o chamado
para deixar tudo e ir após o vosso Filho, para que
permaneçam livres de tudo, encontrando em vosso
Filho o seu único amor e sua maior riqueza.
4. “Criai em mim um coração que seja puro” (Sl 50).
Vós, que do nada criastes todas as coisas, olhai para
nossa fraqueza e do nosso nada criai um coração puro
que vos ame sem reservas.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Ó Pai, escutais aqueles por quem o vosso Filho
aceitou cair na terra e morrer e fazei brotar em nossos
corações o desejo de seguir seus passos. Por Cristo,
nosso Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
Refrão e M.: Pe. Ney Brasil Pereira, CD CF 2021.

R/. Este sacrifício de louvor
aceitai benignamente, Senhor!
Salmo 115 (116)

– 12Que poderei retribuir ao Senhor Deus *
por tudo aquilo que ele fez em meu favor? (R/.)
– 13Elevo o cálice da minha salvação, *
invocando o nome santo do Senhor. (R/.)

sejam purificados por este sacrifício. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 789 do Missal Romano)

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós
Pres.: Corações ao alto.
Ass.: O nosso coração está em Deus.
Pres.: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
Ass.: É nosso dever e nossa salvação.
(Prefácio da Quaresma I – Sentido espiritual da Quaresma)

Pres.: Na verdade, é justo é 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. Vós concedei aos cristãos esperar com
alegria, cada ano, a festa da Páscoa. De coração
purificado, entregues à oração e à prática do amor
fraterno, preparamo-nos para celebrar os mistérios
pascais, que nos deram vida nova e nos tornaram filhas e
filhos vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos
unimos aos anjos e a todos os santos, cantando (dizendo)
a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e
não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça
em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício
perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

– 14Vou cumprir minhas promessas ao Senhor *
na presença de seu povo reunido. (R/.)
– 17Por isso oferto um sacrifício de louvor, *
invocando o nome santo do Senhor. (R/.)
(De pé)

Convite à Oração
Pres.: Orai, irmãos e irmãs...
Ass.: Receba o Senhor por tuas mãos...

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Deus todo-poderoso, concedei aos vossos filhos e
filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã,

Pres.: Na noite em que ia ser entregue, 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.
Pres.: 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 REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Eis o mistério da fé!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor
Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os
vossos Apóstolos e Mártires N. (o santo do dia ou
padroeiro), e todos os santos, que não cessam de
interceder por nós na vossa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade
a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o Papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui,
na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!

Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
Pres.: 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.
Ass.: Amém!

RITO DA COMUNHÃO
Pai Nosso
Pres.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a
confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: 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.
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: 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.
Ass.: Amém!

Saudação da Paz
Pres.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Ass.: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o pres. convida para o abraço da paz.)

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Processional de Comunhão
M. Refrão: Wanderson de Sousa Silva,
M. Estrofes: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm, CD CF 2021.

R/. Se o grão de trigo não morrer,
sozinho em terra vai ficar,
mas se morrer germinará
e produzirá fruto abundante. (cf. 12,24)
Salmo 114 (116A)

– 1Eu amo o Senhor, porque ouve *
o grito da minha oração.
– 2Inclinou para mim seu ouvido, *
no dia em que eu o invoquei. (R/.)
– 3Prendiam-me as cordas da morte, *

apertavam-me os laços do abismo;
– 4eu então invoquei o Senhor: *
“Salvai, ó Senhor, minha vida”. (R/.)
– 5O Senhor é justiça e bondade, *
nosso Deus é amor-compaixão.
– 6É o Senhor quem defende os humildes: *
eu estava oprimido, e salvou-me. (R/.)
– 8Libertou minha vida da morte, *
enxugou de meus olhos o pranto.
– 9Andarei na presença de Deus, *
junto a ele na terra dos vivos. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Concedei, ó Deus todo-poderoso, que
sejamos sempre contados entre os membros do Cristo
cujo Corpo e Sangue comungamos. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.
(Na Missa com a presença de Catecúmenos, a oração
pode ser a que está na pág. 791 do Missal Romano)

RITOS FINAIS
Oração da CF 2021
Pres.: Rezemos a oração da Campanha da Fraternidade
deste ano: Deus da vida, da justiça e do amor, / nós te
bendizemos pelo dom da fraternidade / e por nos
concederes a graça / de vivermos a comunhão na
diversidade. / Através desta Campanha da
Fraternidade Ecumênica, / ajuda-nos a testemunhar a
beleza do diálogo / como compromisso de amor, /
criando pontes que unem / em vez de muros que
separam / e geram indiferença e ódio. / Torna-nos
pessoas sensíveis e disponíveis / para servir a toda a
humanidade, / em especial, aos mais pobres e
fragilizados, / a fim de que possamos testemunhar o
teu amor redentor / e partilhar suas dores e
angústias, / suas alegrias e esperanças, / caminhando
pelas veredas da amorosidade. / Por Jesus Cristo,
nossa paz, / no Espírito Santo, / sopro restaurador da
vida. / Amém.
(Se o povo não tiver o folheto em mãos,
o sacerdote reza o texto e todos repetem)

Bênção Solene Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós,
como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à
casa.

Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de
vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma
verdadeira conversão.
Ass.: Amém.
Pres.: O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na
luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a
vitória da Páscoa.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: Glorificai o Senhor com vossa vida; ide em paz e
que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
Hino Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021
L.: Frei Telles Ramon, O. de M.,
M.: Adenor Leonardo Terra, CD CF 2021.

1. Venham todos, vocês, venham todos,
Reunidos num só coração, (cf. At 4, 32)
De mãos dadas formando a aliança,
Confirmados na mesma missão. (2x)
R/. Em nome de Cristo, que é a nossa paz!
Em nome de Cristo, que a vida nos traz:
Do que estava dividido, unidade Ele faz!
Do que estava dividido, unidade Ele faz!
(cf. Ef 2,14a)

2. Venham todos, vocês, meus amigos,
Caminhar com o Mestre Jesus,
Ele vem revelar a Escritura
Como fez no caminho à Emaús. (cf. Lc 24) (2x)
3. Venham todos, vocês, testemunhas,
Construamos a plena unidade
No diálogo comprometido
Com a paz e a fraternidade. (2x)
4. Venham todos, mulheres e homens,
Superar toda polaridade,
Pois em Cristo nós somos um povo,
Reunidos na diversidade. (2x)
5. Venham jovens, idosos, crianças
E vivamos o amor-compromisso
Na partilha, no dom da esperança
E na fé que se torna serviço. (2x)

