Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 06 de Junho de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

X Domingo do Tempo Comum
O pecado jamais leva à realização do ser humano, mas à
ilusão. Após comer do fruto da árvore, o ser humano, ao invés
de ser igual a Deus, sente-se nu, desprotegido e com medo, ao
ponto de precisar se esconder do Criador. Jesus é aquele que
enfrenta e expulsa o espírito do mal, onde que quer que
esteja; sua atividade libertadora suscita admiração, mas
também polêmica e incompreensão. E nós, como discípulos e
discípulas, de que lado estamos?

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Pe. Rodrigues, CD Liturgia VI.

R/. O Senhor é minha luz, / ele é minha salvação, /
que poderei temer? / Deus, minha proteção!
Salmo 26 (27)

1. O Senhor é minha luz, / ele é minha salvação. / O que
é que eu vou temer? / Deus é minha proteção. / Ele
guarda minha vida, / eu não vou ter medo, não. / Ele
guarda minha vida, / eu não vou ter medo, não.
2. Quando os maus vêm avançando, / procurando me
acuar, / desejando ver meu fim, / querendo me matar,
/ inimigos opressores / é que vão se liquidar; /
inimigos opressores / é que vão se liquidar.
3. Se um exército se armar / contra mim, não temerei. /
Meu coração está firme, / e firme ficarei. / Se estourar
uma batalha, / mesmo assim, confiarei! / Se estourar
uma batalha, / mesmo assim, confiarei!

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

Ato Penitencial
Pres.: O Senhor Jesus que nos convida à mesa da
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.

Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai. (Silêncio)
Pres.: Confessemos os nossos pecados.
Ass.: Confesso a Deus todo-poderoso / e a vós, irmãos e
irmãs, / que pequei muitas vezes por pensamentos
e palavras, / atos e omissões, / por minha culpa,
minha tão grande culpa (bate-se no peito). / E
peço à Virgem Maria, / aos anjos e santos / e a vós,
irmãos e irmãs, / que rogueis por mim / a Deus,
nosso Senhor.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.
M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Liturgia e Canto Pastoral 2012.

Solo: Senhor piedade, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, piedade de nós.
Solo: Cristo piedade, piedade de nós.
R/. Cristo, Senhor, piedade de nós.
Solo: Senhor piedade, piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, piedade de nós.

Hino de Louvor
M.: Fr. José Luiz Prim, CD Partes Fixas da Missa- CNBB (IV).

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por ele amados!
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!
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!
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 – Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei
ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o
que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Gn 3, 9-15)
Leitura do Livro do Gênesis.
Depois que o homem comeu da fruta da árvore, 9o
Senhor Deus chamou Adão, dizendo: “Onde estás?” 10E
ele respondeu: “Ouvi tua voz no jardim, e fiquei com
medo, porque estava nu; e me escondi”. 11Disse-lhe o
Senhor Deus: “E quem te disse que estavas nu? Então
comeste da árvore, de cujo fruto te proibi comer?”
12Adão disse: “A mulher que tu me deste por
companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu
comi”. 13Disse o Senhor Deus à mulher: “Por que fizeste
isso?” E a mulher respondeu: “A serpente enganou-me e
eu comi”. 14Então o Senhor Deus disse à serpente:
“Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais
domésticos e todos os animais selvagens! Rastejarás
sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida!
15Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua
descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe
ferirás o calcanhar”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 129 (130))
R/. No Senhor toda graça e redenção!
– 1Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, *
2escutai a minha voz!
– Vossos ouvidos estejam bem atentos *
ao clamor da minha prece! (R/.)
– 3Se levardes em conta nossas faltas, *
quem haverá de subsistir?
– 4Mas em vós se encontra o perdão, *
eu vos temo e em vós espero. (R/.)
– 5No Senhor ponho a minha esperança, *
espero em sua palavra.
– 6A minh’alma espera no Senhor *
mais que o vigia pela aurora. (R/.)
– 7Espere Israel pelo Senhor, *
mais que o vigia pela aurora!
– Pois no Senhor se encontra toda graça *
e copiosa redenção.
– 8Ele vem libertar a Israel *
de toda a sua culpa. (R/.)

2ª Leitura (2Cor 4, 13-18-5,1)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 13Sustentados pelo mesmo espírito de fé,
conforme o que está escrito: “Eu creio e, por isso, falei”,
nós também cremos e, por isso, falamos, 14certos de que
aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará
também com Jesus e nos colocará ao seu lado,
juntamente convosco. 15E tudo isso é por causa de vós,
para que a abundância da graça em um número maior de
pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de
Deus. 16Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso
homem exterior se vai arruinando, o nosso homem
interior, pelo contrário, vai-se renovando, dia a dia.
17Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação
momentânea acarreta para nós uma glória eterna e
incomensurável. 18E isso acontece, porque voltamos os
nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as
coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o
que é invisível é eterno. 5,1De fato, sabemos que, se a
tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus
nos dá uma outra moradia no céu que não é obra de mãos
humanas, mas que é eterna. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. O príncipe deste mundo agora será expulso;
e eu, da terra levantado, atrairei todos a mim mesmo.
(Jo12,31b-32)

Evangelho (Mc 3, 20-35)
Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, 20Jesus voltou para casa com os seus
discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem
sequer podiam comer. 21Quando souberam disso, os
parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam
que estava fora de si. 22Os mestres da Lei, que tinham
vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por
Belzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava
os demônios. 23Então Jesus os chamou e falou-lhes em
parábolas: “Como é que Satanás pode expulsar a
Satanás? 24Se um reino se divide contra si mesmo, ele
não poderá manter-se. 25Se uma família se divide contra
si mesma, ela não poderá manter-se. 26Assim, se Satanás
se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá
sobreviver, mas será destruído. 27Ninguém pode entrar na
casa de um homem forte para roubar seus bens, sem
antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. 28Em
verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto
os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito.
29Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca
será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno”.

falou isso, porque diziam: “Ele está possuído por
um espírito mau”. 31Nisso chegaram sua mãe e seus
irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamálo. 32Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então
lhe disseram: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua
procura”. 33Ele respondeu: “Quem é minha mãe, e quem
são meus irmãos?” 34E olhando para os que estavam
sentados ao seu redor, disse: “Aqui estão minha mãe e
meus irmãos. 35Quem faz a vontade de Deus, esse é meu
irmão, minha irmã e minha mãe”. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

1. Pelo pão que de sua bondade recebemos, / fruto da
terra e do nosso trabalho. (R/.)
2. Pelo vinho que de seu amor nós recebemos, / fruto da
videira e do nosso trabalho. (R/.)
3. Pelo alimento corporal que à criatura Ele dá, / o pão
de cada dia que sustenta nosso corpo. (R/.)
4. Pelo alimento espiritual que as seus filhos Ele dá / sua
Palavra e seu Corpo que sustentam nossa alma. (R/.)
5. Bendizei ao Senhor, seus filhos todos, / bendizei o
nome do Senhor! (R/.)
6. Desde o nascer ao pôr do sol, / bendito seja o nome
do Senhor! (R/.)

Homilia

Convite à Oração

30Jesus

(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

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

Oração da Assembleia
Pres.: A vida de Jesus foi uma luta contra a opressão do
maligno. Peçamos ao Senhor que nos liberte do mal que
há em torno e dentro de nós, rezando (cantando) juntos:
R/. Senhor, escutai a nossa prece!
1. Pela Igreja de Deus, para que denuncie com firmeza e
coragem as injustiças e as cumplicidades dos poderosos, e anuncie a todos a libertação do pecado e de todo
tipo de escravidão que oprime o mundo, rezemos:
2. Pelos que são escravos dos instintos da violência, do
egoísmo e do ódio, para que o Senhor não endureça
seus corações, mas os abra à Palavra libertadora de
Jesus, manso e humilde de coração, rezemos:
3. Por todos nós que hoje nos reunimos ao redor do altar,
para que a participação na Páscoa do Cristo, mistério
de libertação e salvação, faça de nós seres humanos
libertados e libertadores, rezemos.
4. Para que todos nós, que aqui estamos celebrando esta
Eucaristia, procuremos sempre fazer a vontade de
Deus Pai e, como Jesus, sejamos promotores de vida
plena para todos, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Pai que estais nos céus, enviastes o Cristo, vosso
Filho, para nos libertar do pecado e da morte; não
permitais que caiamos na tentação e libertai-nos do poder
do maligno. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L. e M.: Pe. José Weber, SVD.

R/. Bendito seja o nome do Senhor,
agora e sempre e por toda a eternidade.

(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Senhor nosso Deus, vede nossa disposição em vos
servir e acolhei nossa oferenda, para que este sacrifício
vos seja agradável e nos faça crescer na caridade. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA V
Do Congresso de Manaus
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.
Pres.: É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós,
ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com
Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É ele o sacerdote
verdadeiro que se oferece por nós todos, mandando que se
faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por
isso, aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo
com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos
santos todos, pra cantar (dizer):
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Senhor, vós que quisestes ficar muito perto de nós,
vivendo conosco no Cristo, falando conosco por ele,
mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas
se mudem no Corpo e no Sangue de nosso Senhor Jesus
Cristo.
Ass.: Mandai vosso Espírito Santo!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus
apóstolos, Jesus, tendo o pão em tuas mãos, olhou para o
céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Pres.: Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em
suas mãos, deu graças novamente e o entregou 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 A REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Pres.: Tudo isto é mistério da fé! (De pé)
Ass.: Toda vez que se come deste Pão, / toda vez que se
bebe deste Vinho, / se recorda a paixão de Jesus Cristo /
e se fica esperando sua volta.
Pres.: Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de
Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão; nós
queremos a vós oferecer este Pão que alimenta e que dá
vida, este Vinho que nos salva e dá coragem.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: E quando recebermos Pão e Vinho, o Corpo e
Sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo,
pra sermos um só povo em seu amor.
Ass.: O Espírito nos una num só corpo!
Pres.: Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do
mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de
chegar junto a vós, na vossa paz.
Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pres.: Dai ao santo Padre, o Papa Francisco ser bem firme
na Fé, na Caridade e a Pedro, que é Bispo desta Igreja,
muita luz pra guiar o seu rebanho.
Ass.: Caminhamos na estrada de Jesus!
Pres.: Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe
de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na
vida souberam amar Cristo e seus irmãos.
Ass.: Esperamos entrar na vida eterna!
Pres.: A todos que chamastes pra outra vida na vossa
amizade, e aos marcados com sinal da fé abrindo vossos
braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no
reino que pra todos preparastes.
Ass.: A todos dai a luz que não se apaga!
Pres.: E a nós, que agora estamos reunidos e somos povo
santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso
reino que também é nosso.
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.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o
Senhor Jesus nos ensinou: Ass.: Pai nosso...
Pres.: Livrai-nos, de todos os males...
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!

Cordeiro de Deus
Ass.: Cordeiro de Deus...
Pres.: Felizes os convidados...
Ass.: Senhor, eu não sou digno...

(Sentados)

Processional de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho,
Vol. 6, Tempo Comum-Ano B.

R/. Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que fazem a vontade do meu Pai,
são aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
(Mc 3,35)
Salmo 142 (143)

– 10Vossa vontade ensinai-me a cumprir, *
porque sois o meu Deus e Senhor!
– Vosso Espírito bom me dirija *
e me guie por terra bem plana! (R/.)
– 8cIndicai-me o caminho a seguir, *
pois a vós eu elevo a minha alma!
– 9Libertai-me dos meus inimigos, *
porque sois meu refúgio, Senhor! (R/.)
– 11Por vosso nome e por vosso amor *
conservai, renovai minha vida!
– Pela vossa justiça e clemência, *
arrancai a minha alma da angústia! (R/.)
– 6Para vós minhas mãos eu estendo; *
minha alma tem sede de vós.
– 1cRespondei-me, ó vós, Deus fiel, *
escutai-me por vossa justiça! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que curais nossos males, agi
em nós por esta Eucaristia, libertando-nos das más
inclinações e orientando para o bem a nossa vida. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Abençoe-vos o Deus todo-poderoso,
Pai e Filho e Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
Letra e Música: Ir. Miria T. Kolling, CD Cantarei ao meu Senhor

R/. Cantarei ao meu Senhor,
eu cantarei ao meu Senhor, eu cantarei!
Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei
ao meu Senhor, eu cantarei! (Sl 97)
1. Tudo em mim bendiga o seu santo nome,
E jamais minh’alma esqueça os seus favores!
Misericórdia é o Senhor,
E para sempre é seu amor! (Sl 102)

