Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 11 de Junho de 2021 – Solenidade – Cor: Branca ou Festiva

Sagrado Coração de Jesus
Deus amou o mundo e a humanidade de tal maneira que
enviou o seu Filho para a nossa salvação. Em Jesus o
coração de Deus – Amor, por excelência! – se encontra com o
coração do homem – sempre sedento de amor. A festa do
Coração de Cristo nos convida a refletir, a pensar mais em
nós do que nele, para chegarmos a contemplar o seu amor, a
ver que somos fruto do seu amor, e que por isso devemos
também ser amor por ele e para ele. Iniciemos esta solene
Liturgia, cantado...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Música: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm.

R/. Eis os pensamentos do seu Coração
que permanecem ao longo das gerações:
libertar da morte todos os homens
e conservar-lhes a vida em tempo de penúria.
(Sl 32 ( 33),11.19)

Salmo 32 (33)

– 2Ó justos, alegrai-vos no Senhor! *
Aos retos fica bem glorificá-lo. (R/.)
– 4Pois reta é a palavra do Senhor, *
e tudo o que ele faz merece fé. (R/.)
– Deus ama o direito e a justiça, *
transborda em toda a terra a sua graça. (R/.)
5

– 4Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. (R/.)

Saudação
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor que encaminha nossos corações para o
amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco.
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.: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm. Arr.: Gílson Celerino.

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (bis)
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
Ass.: Christe, eleison! Christe, eleison! (bis)
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai,
tende piedade de nós.
Ass.: Kyrie, eleison! 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 – Concedei, ó Deus todo-poderoso,
que, alegrando-nos pela solenidade do Coração do vosso
Filho, meditemos as maravilhas de seu amor e possamos

receber, desta fonte de vida, uma torrente de graças. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Os 11, 1.3-4.8c-9)
Leitura do Livro da Profecia de Oséias.
Assim diz o Senhor: 1“Quando Israel era ainda criança,
eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho.
3Ensininei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em
meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava
deles. 4Eu os atraía com laços de humanidade, com laços
de amor; era para eles como quem leva uma criança ao
colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. 8cMeu coração
comove-se no íntimo e arde de compaixão. 9Não darei
largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim, eu sou
Deus, e não homem; o santo no meio de vós, e não me
servirei do terror”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Is 12,2-6)
R/. Com alegria bebereis do manancial da salvação.
– 2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; *
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. (R/.)
– 3Com alegria bebereis no manancial da salvação. *
E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor,
– 4invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, *
entre os povos proclamai que seu nome
é o mais sublime. (R/.)
– 5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios
e portentos, *
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas!
– 6Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, *
porque é grande em vosso meio
o Deus Santo de Israel!” (R/.)

2ª Leitura (Ef 3, 8-12.14-19)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: 8eu, que sou o último de todos os santos, recebi
esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza
de Cristo 9e de mostrar a todos como Deus realiza o
mistério escondido nele, o criador do universo. 10Assim,
doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem,
graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, 11de
acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus
Cristo, nosso Senhor. 12Em Cristo nós temos, pela fé
nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda
a confiança. 14É por isso que dobro os joelhos diante do
Pai, 15de quem toda e qualquer família recebe seu nome,
no céu e sobre a terra. 16Que ele vos conceda, segundo a

riqueza da sua glória, serdes robustecidos, por seu
Espírito, quanto ao homem interior; 17que ele faça
habitar, pela fé, Cristo em vossos corações, e que estejais
enraizados e fundados no amor. 18Tereis assim a
capacidade de compreender, com todos os santos, qual a
largura, o comprimento, a altura, a profundidade, 19e de
conhecer o amor de Cristo, que ultrapassa todo
conhecimento, a fim de que sejais cumulados até receber
toda a plenitude de Deus. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V/. Por amor, Deus enviou o seu Filho Unigênito,
como propiciação pelos nossos pecados. (1Jo 4,10b)

Evangelho (Jo 19, 31-37)
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.
31Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus
queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o
sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene.
Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas
aos crucificados e os tirasse da cruz. 32Os soldados foram
e quebraram as pernas de um e, depois, do outro que
foram crucificados com Jesus. 33Ao se aproximarem de
Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as
pernas; 34mas um soldado abriu-lhe o lado com uma
lança, e logo saiu sangue e água. 35Aquele que viu, dá
testemunho e seu testemunho é verdadeiro; e ele sabe
que fala a verdade, para que vós também acrediteis.
36Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que
diz: “Não quebrarão nenhum dos seus ossos”. 37E outra
Escritura ainda diz: “Olharão para aquele que
transpassaram”. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor!
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)
(Onde for costume haver, neste dia, admissão de novos
membros ao Apostolado da Oração, realiza-se neste
momento o rito, conforme vem especificado
no manual do AO)

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

Oração da Assembleia
Pres.: Caríssimos irmãos e irmãs, o amor do Coração de
Cristo revelou-se plenamente na Cruz. Elevemos as

nossas súplicas ao Redentor, dizendo (cantando), com
toda confiança:
L. e M.: Oração Universal, Portugal.

R/. Pela vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor.
1. Pela Igreja, que nasceu na Cruz, do lado aberto de
Cristo, para que seja a Esposa santa e imaculada e
ensine os homens e as mulheres de hoje a contemplar
o nosso Redentor, rezemos:
2. Pelos bispos, presbíteros, diáconos e todos os ministros
da Igreja, para que anunciem, com a palavra e com a
vida, as insondáveis riquezas do Sagrado Coração de
Jesus, rezemos:
3. Pelos que são vítimas da violência, da injustiça e do
ódio, para que palavras de Cristo, ditas no madeiro da
Cruz, lhes ensinem a grandeza do perdão, rezemos:
4. Pelos membros do Apostolado da Oração, para que,
orando sempre e sem cessar, sejam conduzidos pelo
Espírito Santo e entre eles cresça a amizade e a ajuda
mútua, rezemos:
(Outras preces podem ser feitas pela comunidade)

Pres.: Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, que nos
abristes as fontes da salvação, fazei que, olhando para
vós, trespassado no madeiro, descubramos as dimensões
do vosso amor. Vós que sois Deus com o Pai na unidade
do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: Dom Pedro Brito Guimarães, CD Ao Coração de Cristo.

1. “O amor não foi amado!” / Quanto ódio, quanta dor!
Quanto mais dilacerado / faz jorrar rios de amor.
R/. Coração, sim, teu Coração / é fonte de vida,
torrente de amor. / Coração, sim, teu Coração / nos
faça, Senhor, / contemplativos na ação.
2. Do teu peito perfurado / faz nascer a tua Igreja.
Sangue a água lavem o pecado / e com os
pobres sempre ela esteja. (R/.)
3. Faz do coração do homem / novo templo de oração.
Quem recorre ao teu Nome / não despreze,
ó Coração! (R/.)
4. E do coração da terra / faz gerar um novo povo.
E da morte, fome e guerra / vem nos libertar de novo.
(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas

Pres.: Considerai, ó Deus, o indizível amor do Coração
do vosso amado Filho, para que nossas oferendas vos
agradem e sirvam de reparação por nossas faltas. Por
Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

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.
(Coração de Jesus, fornalha ardente de caridade)
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 eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor
nosso. Elevado na cruz, entregou-se por nós com imenso
amor. E, de seu lado aberto pela lança, fez jorrar, com a
água e o sangue, os sacramentos da Igreja, para que todos,
atraídos ao seu Coração, pudessem beber, com perene
alegria, na fonte salvadora. Por essa razão, agora e sempre,
nós nos unimos à multidão dos anjos e dos 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. (Ajoelhados)
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
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! (De pé)
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...
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 que tirais o pecado...
Pres.: Provai e vede como o Senhor é bom...
Ass.: Senhor, eu não sou digno...

Canto da Comunhão

(Sentados)

Música: Fr. Wanderson Luiz Freitas, O.Carm.

R/. Diz o Senhor:
Se alguém tiver sede, venha a mim e beba.
Daquele que crê em mim,
brotarão rios de água viva. (Jo 7,37-38)
Isaías 12, 2-5

– 2Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; *
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. (R/.)
– 3Com alegria bebereis no manancial da salvação, *
4e direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, (R/.)
– 3invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, *
entre os povos proclamai que o seu nome
é o mais sublime. (R/.)
– 5Louvai cantando ao nosso Deus, que fez
prodígios e portentos, *
publicai em toda a terra suas grandes maravilhas”. (R/.)
(Momento de silêncio para oração pessoal)

Oração depois da Comunhão

(De pé)
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que este sacramento da
caridade nos inflame em vosso amor e, sempre voltados
para o vosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada
irmão. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Que Deus todo-poderoso vos livre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ass.: Amém.
Pres.: Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a
fim de que transbordeis de alegria divina. Ass.: Amém.
Pres.: Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr
sempre pelos caminhos dos mandamentos divinos e tornarvos co-herdeiros dos santos. Ass.: Amém.
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
L.: Fr. José Moacyr Cadenassi, OFMcap e M.: Fr. José
Luiz Prim, OFM, CD Sagrado Coração e Imaculada Conceição.

1. Do Coração do meu Senhor / o jeito novo de enxergar
/ de mil ruínas o amor / nova cidade vai formar.
R/. Amém! Aleluia! / Amém! Aleluia!
O Senhor é o vivente; / é do mundo a alegria;
o nascente e o poente. / Amém! Aleluia!
2. Do Coração do meu Senhor / O jeito novo de cuidar /
lavar os pés, amor maior / e a liberdade celebrar.
3. Do Coração do meu Senhor / um rio que corre sem parar
/ faz da secura o verdor / da muitas águas, singular.

