Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 13 de Junho de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XI Domingo do Tempo Comum
A semente lançada na terra alerta que o Reino precisa ser
anunciado, ou seja, há uma parte que compete a nós. “Com o
quê mais podemos comparar o Reino de Deus?” As imagens
do mundo agropastoril já não possuem o mesmo impacto em
nossa cultura urbana e tecnicista. É preciso encontrar meios
de comunicar a Boa Nova ao mundo de hoje. Muito mais que
da criatividade, a resposta deve vir da profunda experiência
que se faz da pessoa de Cristo na vida de nossas
comunidades.

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Ó Senhor ouve o meu grito, / Tu és minha
proteção; / Senhor não me abandones, / Deus,
minha Salvação!
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 vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e
do Senhor Jesus Cristo. (Ef 6,23)
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. (Silencio)
M.: Fr. Joel Postma, CD Partes Fixas da Missa-CNBB (I).

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai,
tende piedade de nós.
R/. 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.

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, força daqueles que esperam
em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada
podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da

vossa graça, para que possamos querer e agir conforme
vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Ez 17, 22-24)
Leitura da profecia de Ezequiel.
22Assim diz o Senhor Deus: “Eu mesmo tirarei um galho
da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei
um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado.
23Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele
produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro
majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à
sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. 24E todas
as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que
abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa; faço secar a
árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e
faço”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 91 (92))
R/. Como é bom agradecermos ao Senhor.
– 2Como é bom agradecermos ao Senhor *
e cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo!
– 3Anunciar pela manhã vossa bondade, *
e o vosso amor fiel, a noite inteira. (R/.)
– 13O justo crescerá como a palmeira, *
florirá igual ao cedro que há no Líbano;
– 14na casa do Senhor estão plantados, *
nos átrios de meu Deus florescerão. (R/.)
– 15Mesmo no tempo da velhice darão frutos, *
cheios de seiva e de folhas verdejantes;
– 16e dirão: “É justo mesmo o Senhor Deus: *
meu Rochedo, não existe nele o mal!” (R/.)

2ª Leitura (2Cor 5, 6-10)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 6Estamos sempre cheios de confiança e bem
lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos
peregrinos longe do Senhor; 7pois caminhamos na fé e
não na visão clara. 8Mas estamos cheios de confiança e
preferimos deixar a moradia do nosso corpo, para ir
morar junto do Senhor. 9Por isso, também nos
empenhamos em ser agradáveis a ele, quer estejamos no
corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. 10Aliás,
todos nós temos de comparecer às claras perante o
tribunal de Cristo, para cada um receber a devida
recompensa – prêmio ou castigo – do que tiver feito ao
longo de sua vida corporal. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Semente de Deus é a Palavra, / o Cristo é o Semeador;
todo aquele que o encontra, / vida eterna encontrou!
(cf. Lc 8,11)

Evangelho (Mc 4, 26-34)
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, 26Jesus disse à multidão: “O Reino de
Deus é como quando alguém espalha a semente na terra.
27Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai
germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso
acontece. 28A terra, por si mesma, produz o fruto:
primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por
fim, os grãos que enchem a espiga. 29Quando as espigas
estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o
tempo da colheita chegou”. 30E Jesus continuou: “Com
que mais poderemos comparar o Reino de Deus? Que
parábola usaremos para representá-lo? 31O Reino de
Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado
na terra, é a menor de todas as sementes da terra.
32Quando é semeado, cresce e se torna maior do que
todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os
pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra”. 33Jesus
anunciava a Palavra usando muitas parábolas como estas,
conforme eles podiam compreender. 34E só lhes falava
por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com
os discípulos, explicava tudo. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(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.: É Deus quem faz crescer o seu Reino, mas conta
com a nossa colaboração para semeá-lo. Elevemos ao
Senhor nossos pedidos pedindo para que a Igreja seja
sempre fiel a sua missão. E rezemos juntos:
R/. Senhor, escutai-nos e atendei-nos!
1. Pela santa Igreja de Deus, para que viva com
simplicidade e desapegada, e para que ponha sua
confiança em Deus e não nas potências e recursos do
mundo, rezemos.

2. Pelo Papa, pelos bispos, pelos presbíteros e diáconos,
afim de que sua palavra e o seu testemunho de vida
sejam estímulo e motivo de crescimento para todo o
povo de Deus, rezemos.
3. Pelos jovens, para que, com sua vitalidade e
entusiasmo, se engajem generosamente na renovação da
Igreja e do mundo e saibam esperar com paciência os
frutos da obra de Deus, rezemos.
4. Por todos os seminaristas de nossa Diocese para que
perseverem na caminhada vocacional para servirem a
Deus e ao seu povo, como semeadores da Boa Nova,
rezemos.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus todo-poderoso, que enviastes o vosso Filho
para semear a Palavra no coração dos seres humanos,
fazei que ela germine e dê muito fruto, a ser recolhido no
Reino dos Céus. 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.
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/.)

Convite à Oração

(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida
dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei
que jamais falte este sustento ao nosso corpo e à nossa
alma. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio Dom. Tempo Comum IX – O Dia do Senhor)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai
santo, fonte da verdade e da vida, porque, neste domingo
festivo, nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa

família, para escutar vossa palavra e repartir o pão
consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na
esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade
inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos
vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por
isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos
e a todos os santos, 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.: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição!
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!

– 6Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, *
mas a estrada dos malvados leva à morte. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia
prefigura a união dos fiéis em vosso amor; fazei que
realize também a comunhão na vossa Igreja. Por Cristo,
nosso Senhor. 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.

* Canta-se a antífona apenas no início e no fim.

Ant.: O Reino de Deus é como a semente
que alguém semeou.
Ele dorme e vigia, de dia e de noite.
R/. A semente por si germina e cresce sem ele saber;
a semente por si germina e cresce sem ele saber.
Salmo 1

– 1Feliz é todo aquele que não anda *
conforme os conselhos dos perversos;
– que não entra no caminho dos malvados, *
nem junto aos zombadores vai sentar-se! (R/.)
– 2Mas encontra seu prazer na lei de Deus *
e a medita, dia e noite, sem cessar.
– 3Eis que ele é semelhante a uma árvore *
que à beira da torrente está plantada. (R/.)
– Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, *
e jamais as suas folhas vão murchar,
– 4mas bem outra é a sorte dos perversos. *
ao contrário, são iguais à palha seca. (R/.)
– 5Por isso os ímpios não resistem no juízo *
nem os perversos, na assembleia dos fiéis.

RITOS FINAIS
Pres.: Neste ano, a nossa Diocese celebra o jubileu dos
200 anos do término da construção de sua Igreja Mãe, a
Catedral Santo Antônio de Campanha, unamo-nos na
oração, agradecendo a Deus que nos faz ser Igreja viva,
da qual a Catedral é sinal visível, lugar de unidade:
Ass.: Ó Deus, nós vos agradecemos pela vossa
presença no mundo / e porque através de sinais
concretos / fazei-nos contemplar o vosso amor; /
bendizemos pelos templos, / sinais visíveis de que
desejais habitar entre nós / e, de modo especial, vos
louvamos pela nossa Catedral de Santo Antônio da
Campanha, / Igreja Mãe de nossa Diocese / de onde
nos preside o Bispo Diocesano / e onde, à sombra de
seu cajado, / experimentamos o pastoreio do Cristo,
Bom Pastor. / Dai-nos assumir, na comemoração
destes duzentos anos do término de sua construção, /
o protagonismo de ser no mundo pedras vivas / que
compõem o edifício espiritual de Cristo, / vivendo
como discípulos missionários, / nesta porção do vosso
rebanho, / que vai dos contrafortes da Mantiqueira
até o Lago de Furnas, / sob o olhar bondoso da
Senhora do Carmo. / Amém.

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)

