Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 25 de Março de 2021 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

Anunciação do Senhor
A Solenidade da Anunciação do Senhor, celebrada exatamente
nove meses do Natal, tem raízes em cálculos eruditos e
considerações místicas que fixavam igualmente em 25 de março
a data da crucificação de Jesus e da criação mundo. Trata-se de
uma solenidade do Senhor que celebra a entrada de Deus no
mundo, o “sim” do Filho de Deus, que veio para fazer a vontade
do Pai, e o “sim” de Maria, que simboliza toda a humanidade
que se abre ao amor misericordioso de Deus. Celebremos com
alegria a Festa de hoje.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
M.: Leonardo Damasceno, 2021.

R/. Cristo disse ao entrar no mundo:
eis-me aqui, ó Pai Celeste
pra fazer a tua vontade,
pra fazer a tua vontade!
Salmo 39 (40)

– 2Esperando, esperei no Senhor, *
e, inclinando-se, ouviu meu clamor.
– 4Canto novo ele pôs em meus lábios, *
um poema em louvor ao Senhor (R/.)
– 7Sacrifício e oblação não quisestes, *
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
– Não pedistes ofertas nem vítimas *
holocaustos por nossos pecados. (R/.)
– 8E então eu vos disse: “Eis que venho!” *
Sobre mim está escrito no livro:
– 9“Com prazer faço a vossa vontade, *
guardo em meu coração vossa lei!” (R/.)
– Boas novas de vossa justiça *
anunciei numa grande assembleia;
– Vós sabeis: não fecheis os meus lábios! *
Vós sabeis: não fecheis os meus lábios! (R/.)

Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho
Ass.: Amém.

e do Espírito Santo.

Pres.: O Deus da esperança que nos cumula de toda
alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. (Rm 15,13)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de
Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: No início desta celebração eucarística, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos. (Silêncio)
M.: Pe. José Weber, SVD, CD CF 2014.

Solo: Tende compaixão de nós, Senhor.
R/. Porque somos pecadores!
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
R/. E dai-nos a vossa salvação!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
Solo: Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.

Hino de Louvor
M.: Delphim Rezende Porto, Glória simples II,
S. Paulo Schola Cantorum.

R/. Glória, glória, glória a Deus!
Glória a Deus nas alturas! (bis)
(Homens) E paz na terra aos homens por ele amados.
(Mulheres) Senhor Deus, Rei dos Céus,
Deus Pai todo-poderoso:
(H) nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
(M) nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
(H) nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
(M) Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito,
(H) Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
(M) Vós que tirais o pecado do mundo,

tende piedade de nós.
(H) Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
(M) Vós que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós. (R/.)

= 11Proclamei toda a vossa justiça, †
sem retê-la no meu coração; *
vosso auxílio e lealdade narrei.
– Não calei vossa graça e verdade *
na presença da grande assembleia. (R/.)

(H) Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
(M) só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
(H) com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. (R/.)
Final: Amém! Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, quisestes que vosso Verbo
se fizesse homem no seio da virgem Maria; dai-nos
participar da divindade do nosso Redentor, que
proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Is 7, 10-14; 8, 10)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
Naqueles dias, 10o Senhor falou com Acaz, dizendo:
11“Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal,
quer provenha da profundeza da terra, quer venha das
alturas do céu”. 12Mas Acaz respondeu: “Não pedirei
nem tentarei o Senhor”. 13Disse o profeta: “Ouvi então,
vós, casa de Davi; será que achais pouco incomodar os
homens e passais a incomodar até o meu Deus? 14Pois
bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma
virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o
nome de Emanuel, 8,10porque Deus está conosco. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 39 (40))
R/. Eis que venho fazer, com prazer,
a vossa vontade, Senhor!
– 7Sacrifício e oblação não quisestes, *
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
= não pedistes ofertas nem vítimas, †
holocaustos por nossos pecados, *
8aE então eu vos disse: “Eis que venho!” (R/.)
= 8bSobre mim está escrito no livro: †
9“Com prazer faço a vossa vontade, *
guardo em meu coração vossa lei!” (R/.)
= 10Boas-novas de vossa justiça †
anunciei numa grande assembleia; *
vós sabeis: não fechei os meus lábios! (R/.)

2ª Leitura (Hb 1, 4-10)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 4É impossível eliminar os pecados com o sangue
de touros e bodes. 5Por isso, ao entrar no mundo, Cristo
afirma: “Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas
formaste-me um corpo. 6Não foram do teu agrado
holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. 7Por isso eu
disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu
respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”.
8Depois de dizer: “Tu não quiseste nem te agradaram
vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado”
– coisas oferecidas segundo a Lei – 9ele acrescenta: “Eu
vim para fazer a tua vontade”. Com isso, suprime o
primeiro sacrifício, para estabelecer o segundo. 10É
graças a esta vontade que somos santificados pela
oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por
todas. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
M.: Gílson Celerino, 2021.

R/. Louvor e glória a ti, Senhor,
Cristo, Palavra de Deus. (bis)
V/. A Palavra se fez carne e habitou entre nós.
E nós vimos sua glória que recebe de Deus Pai.
(Jo 1,14ab)

Evangelho (Lc 1,26-38)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Lucas.
Naquele tempo: 26O anjo Gabriel foi enviado por Deus a
uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, 27a uma
virgem, prometida em casamento a um homem chamado
José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem
era Maria 28O anjo entrou onde ela estava e disse:
“Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!”
29Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a
pensar qual seria o significado da saudação. 30O anjo,
então, disse-lhe: “Não tenhas medo, Maria, porque
encontraste graça diante de Deus. 31Eis que conceberás e
darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus.
32Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o
Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. 33Ele
reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o
seu reino não terá fim”. 34Maria perguntou ao anjo:

“Como acontecerá isso, se eu não conheço homem
algum?” 35O anjo respondeu: “O Espírito virá sobre ti, e
o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por
isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho
de Deus. 36Também Isabel, tua parenta, concebeu um
filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era
considerada estéril, 37porque para Deus nada é
impossível”. 38Maria, então, disse: “Eis aqui a serva do
Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” E o
anjo retirou-se. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
M.: Fr. José Moacyr Cadenassi,
CD Com Maria vocacionados para a alegria do Evangelho.

1. O Messias feito carne / e nascido de Maria,
confirmou a humanidade / na infinita alegria!
R/. A vós, ó Deus, eterno louvor / ao prepararmos de
Cristo a ceia! / Hoje vivemos a Nova Aliança, / e
proclamamos: vós sois nossa herança!
2. Neste tempo revivemos / vossos feitos salvadores,
e recriam a nossa vida / com celestes esplendores!

Profissão de Fé

3. Por Maria inspirados / a cantar-vos reverentes:
vosso Filho – o Amado – é da graça a torrente!

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

Convite à Oração

Oração da Assembleia

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

Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, unidos pela fé à Virgem
Maria, em cujo seio o Verbo se fez carne para a salvação
do mundo, façamos subir ao Pai as nossas súplicas,
dizendo (cantando), juntos:
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas!
1. Para que a Igreja, dispersa pelo mundo, anuncie
fielmente Jesus Cristo, verdadeiro homem e
verdadeiro Deus, concebido no seio da Virgem Maria,
por obra do Espírito Santo, rezemos ao Senhor.
2. Para que o Santo Padre, o Papa Francisco, o nosso
Bispo Pedro, os presbíteros e os diáconos, amem a
Deus de todo o coração e, como Cristo, se disponham
a fazer sempre a vontade de Deus Pai, rezemos ao
Senhor.
3. Para que aos pobres e aos que têm fome seja dado o
pão de cada dia, aos doentes seja dado conforto e
alívio e nos seus rostos vejamos o de Cristo que veio
para servir e doar a sua vida, rezemos ao Senhor.
4. Para que a Virgem Santa Maria, Mãe do “Emanuel”,
que nos foi dada por seu Filho como nossa Mãe, nos
acompanhe sempre e nos ensine a sua docilidade e
disponibilidade para fazer a vontade de Deus, rezemos
ao Senhor.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos
corações, para que a anunciação do Anjo, que nos
revelou a encarnação do vosso Filho, e a intercessão da
santa Mãe de Deus nos levem a contemplar a vossa
glória. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

(De pé)

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Recebei, ó Deus onipotente, as oferendas de vossa
Igreja, que comemora a sua origem na encarnação do
vosso Filho, celebrando com alegria este grande mistério.
Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
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 - O Mistério da Apresentação do Senhor)

Pres.: Na Verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. A Virgem Maria recebeu com fé o
anúncio do anjo; e, à sombra do Espírito Santo, acolheu
com amor, no seio puríssimo, aquele que, para salvar os
seres humanos, quis nascer entre eles. Assim, cumpriamse as promessas feitas a Israel e, de modo inefável,
realizava-se a esperança das nações. Por essa
razão, a multidão dos anjos e dos santos se alegra
eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a
nós associar-nos aos seus louvores, cantando (dizendo) a
uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda
santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para

nós o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Estando para ser entregue e abraçando livremente
a paixão, 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! (De pé)
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor
Jesus!
Pres.: Celebrando, pois, a memória da morte e
ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos
porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo
e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo
num só corpo.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz
presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade
com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Pedro e todos
os ministros do vosso povo.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs
que morreram na esperança da ressurreição e de todos os
que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da
vossa face.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos
nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem
Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os
santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos
serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por
Jesus Cristo, vosso Filho.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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.: Obedientes à palavra do Salvador e formados por
seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males, ó Pai...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
Ass.: Amém!

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

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do
mundo...
Pres.: Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue
permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei
salvo!
(Sentados)

Canto da Comunhão
01. M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 1, Ciclo do Natal A, B e C.

R/. A Virgem conceberá e dará à luz um filho;
“Deus conosco” será seu nome.
“Deus conosco” será seu nome.
Lucas 1,46-55

– 46A minh’alma engrandece o Senhor *
47e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador.
– 48Porque olhou para a humildade de sua serva, *
doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. (R/.)
– 49O Poderoso fez por mim maravilhas *
e Santo é o seu nome!
– 50Seu amor, para sempre se estende *
sobre aqueles que o temem. (R/.)
– 51Manifesta o poder de seu braço, *
dispersa os soberbos;
– 52derruba os poderosos de seus tronos *
e eleva os humildes; (R/.)
– 53Sacia de bens os famintos, *
despede os ricos sem nada.
– 54Acolhe Israel, seu servidor, *
fiel ao seu amor. (R/.)

– 55Como havia prometido aos nossos pais, *
em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, confirmai em nossos
corações os mistérios da verdadeira fé, para que,
proclamando verdadeiro Deus e verdadeiro homem
aquele que nasceu da Virgem, cheguemos à felicidade
eterna pelo poder da sua ressurreição. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final Solene
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo
de amor na paixão do seu Filho, vos conceda, pela vossa
dedicação a Deus e ao próximo, a graça de sua bênção.
Ass.: Amém.
Pres.: O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna,
conceda-vos receber o dom da vida.
Ass.: Amém.
Pres.: Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo
Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: Glorificai o Senhor com a vossa vida; ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
Versão e M.: J. A. Fontanela,
CD Cantos de Abertura e Comunhão.

1. Entoai ao Senhor novo canto,
pois prodígios foi ele quem fez.
Sua mão e o seu braço santo
a vitória lhe deram de vez.
R/. Então, os povos viram
o Deus que nos salvou;
por isso, ó terra inteira,
cantai louvor a Deus!
2. O Senhor revelou seu auxílio,
sua justiça aos povos mostrou.
Recordou-se de sua bondade,
em favor de seu povo fiel.
3. Celebrai o Senhor com a harpa,
com viola o saltério cantai.
Com tambores, cornetas e flautas
aclamai ao Senhor, Deus e Rei!

Antífona Mariana (Opcional)
(Antes de se despedirem, com o pres. da celebração,
todos se voltam para a imagem de N. Sra. e cantam:)
M.: Pe. Valdecir Ferreira, CD Com Maria
vocacionados para a alegria do Evangelho.

À vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
Em nossas necessidades,
Mas livrai-nos sempre de todos os perigos,
Ó Virgem gloriosa, gloriosa e bendita!
Ó Virgem gloriosa e bendita!
(Pode-se acrescentar:)

V/. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus.
R/. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

“Não tenhas medo, Maria, porque encontraste
graça diante de Deus. Eis que conceberás e
darás à luz um filho, a quem porás o nome de
Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do
Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de
seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os
descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim”
(Lc 1,31-33).

