Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 09 de Maio de 2021 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

VI Domingo da Páscoa do Senhor
A liturgia deste domingo é uma louvação ao Amor,
compreendido como a única forma de conhecimento
verdadeiro sobre Deus: “Quem não ama, não chegou a
conhecer a Deus, pois Deus é amor” (1Jo 4,8). O Amor vem
de Deus e nos ensina que devemos amar sem limites, sem
distinção entre pessoas e sem exigências. Amar a Deus é
amar o próximo, como fez Jesus que deu sua vida pelos
amigos. Assim, na alegria do Cristo ressuscitado, iniciemos
nossa celebração.

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
M.: Pe. José Weber, S. Paulo Schola Cantorum.

R/. A todos proclamai com alegria,
aleluia, aleluia!
Libertou, o Senhor Deus, seu povo eleito,
aleluia, aleluia!
Salmo 65 (66)

– 1Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *
2 cantai salmos a seu nome glorioso,
– 3Dizei a Deus: “Como são grandes vossas obras! *
que grandeza é o poder de vossa força”. (R/.)
– 4Toda a terra vos adore com respeito *
e proclame o louvor de vosso nome!
– 5Vinde ver todas as obras do Senhor: *
seus prodígios estupendos neste mundo. (R/.)
– 7Ele domina para sempre com poder, *
e seus olhos estão fixos sobre os povos:
– que os rebeldes não se elevem contra ele! *
8Nações, glorificai ao nosso Deus. (R/.)

Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
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.: Mons. Marco Frisina.

Solo: Senhor, que sois o eterno sacerdote
da Nova Aliança, tende piedade de nós,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis)
Solo: Cristo, que nos edificais como pedras vivas
no Templo Santo de Deus,
tende piedade de nós.
R/. Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Solo: Senhor, que nos tornais concidadãos dos vossos
santos no Reino dos Céus, tende piedade de nós,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. (bis)
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém

Hino de Louvor
M.: Marcus Vinícius Lima.

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados. (bis)
1. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo-poderoso:
nós vos louvamos, nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças, por vossa imensa glória. (R/.)
2. 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 de nós. (R/.)
3. 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
Pres.: OREMOS – Deus todo-poderoso, dai-nos celebrar
com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo
ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre
aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (At 10, 25-26.34-35.44-48)
Leitura dos Atos dos Apóstolos.
25Quando Pedro estava para entrar em casa, Cornélio
saiu-lhe ao encontro, caiu a seus pés e se prostrou. 26Mas
Pedro levantou-o, dizendo: “Levanta-te. Eu, também, sou
apenas um homem”. 34Então, Pedro tomou a palavra e
disse: “De fato, estou compreendendo que Deus não faz
distinção entre as pessoas. 35Pelo contrário, ele aceita
quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a
nação a que pertença”. 44Pedro estava ainda falando,
quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que
ouviam a palavra. 45Os fiéis de origem judaica, que
tinham vindo com Pedro, ficaram admirados de que o
dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os
pagãos. 46Pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza
de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou:
47“Podemos, por acaso, negar a água do batismo a estas
pessoas que receberam, como nós, o Espírito Santo?” 48E
mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com
eles. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 97 (98))
R/. O Senhor fez conhecer a salvação
e revelou sua justiça às nações.
– 1Cantai ao Senhor Deus um canto novo, *
porque ele fez prodígios!
– Sua mão e o seu braço forte e santo *
alcançaram-lhe a vitória. (R/.)
– 2O Senhor fez conhecer a salvação, *
e às nações, sua justiça;
– 3arecordou o seu amor sempre fiel *
bpela casa de Israel. (R/.)
– cOs confins do universo contemplaram *
da salvação do nosso Deus.
– 4Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, *
alegrai-vos e exultai! (R/.)

2ª Leitura (1Jo 4, 7-10)
Leitura da Primeira Carta de São João.
Caríssimos: 7Amemo-nos uns aos outros, porque o amor
vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e
conhece Deus. 8Quem não ama, não chegou a conhecer a
Deus, pois Deus é amor. 9Foi assim que o amor de Deus
se manifestou entre nós: Deus enviou o seu Filho único
ao mundo, para que tenhamos vida por meio dele. 10Nisto
consiste o amor: não fomos nós que amamos a Deus, mas
foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima
de reparação pelos nossos pecados. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
M.: Missa Celta, Arq. Campinas.

R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V/. Quem me ama realmente guardará minha palavra,
e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. (cf. Jo 14,23)

Evangelho (Jo 15, 9-17)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 9“Como
meu Pai me amou, assim também eu vos amei.
Permanecei no meu amor. 10Se guardardes os meus
mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como
eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no
seu amor. 11Eu vos disse isso, para que a minha alegria
esteja em vós e a vossa alegria seja plena. 12Este é o meu
mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu
vos amei. 13Ninguém tem amor maior do que aquele que
dá sua vida pelos amigos. 14Vós sois meus amigos, se
fizerdes o que eu vos mando. 15Já não vos chamo servos,
pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos
chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que
ouvi de meu Pai. 16Não fostes vós que me escolhestes,
mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e
para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O
que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo
concederá. 17Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos
outros”. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

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

Oração da Assembleia

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

Pres.: Ao Senhor que nos ama, confiantes, dirijamos os
nossos pedidos dizendo (cantando):
M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Ouvi, Senhor, o vosso povo.
1. Por todas as Igrejas que confessam a ressurreição de
Jesus Cristo, para que sejam testemunhas do amor e
da misericórdia no mundo, rezemos: (R/.)
2. Pelos governantes de todas as nações e pelos cidadãos
que vivem com justiça, para que não façam jamais
distinção entre as pessoas, mas trabalhem sempre pelo
bem comum, pelo respeito e liberdade para todos,
rezemos: (R/.)
3. Pelos discípulos e discípulas que Jesus escolhe e envia
em missão, para que, imitando o Mestre, produzam
frutos que permaneçam através do testemunho do
amor fraterno, rezemos: (R/.)
4. Pelas crianças e adolescentes de nossa Catequese,
pelos jovens que se preparam para o Matrimônio e
pelos casais que buscam viver de acordo com a
Palavra de Deus, para que sejam abençoados e felizes,
rezemos: (R/.)
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus de amor e nosso Pai, ouvi a oração dos
vossos filhos e filhas e fazei que o Espírito Santo
prometido guarde em nós a memória sempre viva das
palavras de Jesus aos seus discípulos. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Almery Bezerra, M.: Adap. Canto Gregoriano, CD Liturgia XV.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
1. Recebe, ó Pai esta nossa oblação / de nossas faltas
concede o perdão / por Jesus Cristo que é nosso
irmão. / Aleluia!
2. As nossas penas, o nosso labor, / nossa alegria e nosso
amor / por Jesus Cristo, recebe Senhor. / Aleluia!
(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas
oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por
vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos
sacramentos do vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

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 Páscoa V – O Cristo, sacerdote e vítima)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, mas
sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa
Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo, pregado
na Cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos.
Confiante, entregou em vossas mãos seu espírito,
cumprindo inteiramente a vossa santa vontade,
revelando-se, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e
cordeiro. Por essa razão, transbordamos de alegria
pascal, e celebramos vossa glória, 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

anunciai em alta voz o seu louvor!
– 9É ele quem dá vida à nossa vida *
e não permite que vacilem nossos pés. (R/.)
– 4“Toda a terra vos adore com respeito *
e proclame o louvor de vosso nome!”
– 5Vinde ver todas as obras do Senhor: *
seus prodígios estupendos entre os homens! (R/.)
– 16Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar: *
vou contar-vos todo bem que ele me fez!
– 17Quando a ele o meu grito se elevou, *
já havia gratidão em minha boca! (R/.)
– 18Se eu guardasse planos maus no coração, *
o Senhor não me teria ouvido a voz.
– 19Entretanto, o Senhor quis atender-me *
e deu ouvidos ao clamor da minha prece.
Ant.: Se me amardes realmente,
observai meus mandamentos.
R/. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito.
Ele permanecerá convosco para sempre.
Ele permanecerá convosco para sempre.
(Momento de silêncio para oração pessoal)

(De pé)

Pai Nosso

Oração depois da Comunhão

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...
Ass.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
Pres.: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
Ass.: Amém!

Pres.: OREMOS – Deus eterno e todo-poderoso, que,
pela ressurreição de Cristo, nos renovais para a vida
eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal, e
infundi em nossos corações a força desse alimento
salutar. Por Cristo, nosso Senhor.
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...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom; feliz de
quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo.
Ass.: Senhor, eu não sou digno...
(Sentados)

Canto da Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho, Vol. II.
* Canta-se a antífona apenas no início e no fim.

Ant.: Se me amardes realmente,
observai meus mandamentos.
R/. A meu Pai eu rogarei, e vos dará outro Paráclito.
Ele permanecerá convosco para sempre.
Ele permanecerá convosco para sempre.
Salmo 65 (66)

– 8Nações, glorificai ao nosso Deus, *

RITOS FINAIS
Bênção Final Solene
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos
deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e
filhas, vos conceda a alegria de sua bênção.
Ass.: Amém.
Pres.: Aquele que, por sua morte, vos deu a eterna
liberdade, vos conceda, por sua graça, a herança eterna.
Ass.: Amém.
Pres.: E vivendo agora retamente, possais no céu unirvos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no
batismo.
Ass.: Amém.
Pres.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e
Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado!
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

