Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 20 de Junho de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XII Domingo do Tempo Comum
No simbolismo da Bíblia, o mar, embora sujeito ao domínio
de Deus, é sempre um mundo cheio de mistérios e perigos,
tornando-se assim a imagem mais eloquente das forças do
mal, orgulhosas e ameaçadoras. Contudo, por mais poderosas
que sejam, as forças do mal não resistem ao senhorio de Jesus
e o tema da fé-confiança torna-se central na liturgia deste
domingo. Ter fé é abandonar-se a Deus, mesmo quando ele
parece ‘dormir’. Iniciemos, com alegria, nossa celebração.

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Do seu povo ele é a força, / salvação do seu
Ungido; / salva, Senhor, teu povo, / socorre, os teus
queridos!
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.

(Silencio)
M.: Fábio Roniel, CD Na santa Eucaristia - Canção Nova.

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.: José Cândido da Silva, CD Partes Fixas - CNBB (I).

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

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!

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!

Ato Penitencial

Oração do Dia

Pres.: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas
para celebrarmos dignamente os santos mistérios.

Pres.: OREMOS – Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda
a vida graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de

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

conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Jó 38, 1.8-11)
Leitura do Livro de Jó.
1O Senhor respondeu a Jó, do meio da tempestade, e
disse: 8“Quem fechou o mar com portas, quando ele
jorrou com ímpeto do seio materno, 9quando eu lhe dava
nuvens por vestes e névoas espessas por faixas; 10quando
marquei seus limites e coloquei portas e trancas, 11e
disse: ‘Até aqui chegarás, e não além; aqui cessa a
arrogância de tuas ondas?’ – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 106 (107))
R/. Dai graças ao Senhor, porque ele é bom,
porque eterna é a sua misericórdia!
– 23Os que sulcam o alto-mar com seus navios, *
para ir comerciar nas grandes águas,
– 24testemunharam os prodígios do Senhor *
e as suas maravilhas no alto-mar. (R/.)
– 25Ele ordenou, e levantou-se o furacão, *
arremessando grandes ondas para o alto;
– 26aos céus subiam e desciam aos abismos, *
seus corações desfaleciam de pavor. (R/.)
– 28Mas gritaram ao Senhor na aflição, *
e ele os libertou daquela angústia.
– 29Transformou a tempestade em bonança, *
e as ondas do oceano se calaram. (R/.)
– 30Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, *
e ao porto desejado os conduziu.
– 31Agradeçam ao Senhor por seu amor *
e por suas maravilhas entre os homens! (R/.)

2ª Leitura (2Cor 5, 14-17)
Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 14O amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos
que um só morreu por todos, e que, logo, todos
morreram. 15De fato, Cristo morreu por todos, para que
os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para
aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16Assim,
doravante, não conhecemos ninguém conforme a
natureza humana. E, se uma vez conhecemos Cristo
segundo a carne, agora já não o conhecemos assim.
17Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura
nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Um grande profeta surgiu, / surgiu e entre nós se
mostrou, / é Deus que o seu povo visita, / seu povo,
Meus Deus visitou. (cf. Lc 7,16)

Evangelho (Mc 4, 35-41)
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.
35Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus
discípulos: “Vamos para a outra margem!” 36Eles
despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim
como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele.
37Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas
se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já
começava a se encher. 38Jesus estava na parte de trás,
dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o
acordaram e disseram: “Mestre, estamos perecendo e tu
não te importas?” 39Ele se levantou e ordenou ao vento e
ao mar: “Silêncio! Cala-te!” O ventou cessou e houve
uma grande calmaria. 40Então Jesus perguntou aos
discípulos: “Por que sois tão medrosos? Ainda não
tendes fé?” 41Eles sentiram um grande medo e diziam
uns aos outros: “Quem é este, a quem até o vento e o mar
obedecem?” – 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.: Irmãos e irmãs em Cristo, cheios de fé
invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e
imploremos humildemente:
R/. Senhor, vinde em nosso auxílio!
1. Pela santa Igreja, barca dos Apóstolos sacudida pelos
ventos do mundo contemporâneo, para que o Senhor
desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores,
rezemos:
2. Pelo mundo afligido por todo o tipo de males, para que
descubra em Jesus, o Filho de Deus, o profeta que renova
a vida e a esperança de todos os seres humanos, rezemos:
3. Pelos que estão a serviço do próximo, sobretudo dos
mais necessitados, para que nem o fracasso nem a

incompreensão dos outros os façam desistir de sempre
fazer o bem, rezemos:
4. Pelos membros de nossa comunidade paroquial, para
que a Palavra e o Pão do Céu que Deus nós dá nos
tornem novas criaturas, rezemos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor, nosso Deus, que pela palavra do vosso
Filho acalmastes os ventos e as ondas, aumentai a nossa
pouca fé para sabermos vencer as tempestades da vida.
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.: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e
louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos
oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo,
nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Prefácio Domingos do Tempo Comum V – A Criação)

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. Vós
criastes o universo e dispusestes os dias e as estações.
Formastes o homem e a mulher à vossa imagem e a eles
submetestes toda criação. Libertastes os fiéis do pecado e
lhes destes o poder de vos louvar, por Cristo, Senhor
nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos,
proclamamos vossa bondade, 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!

RITO DA COMUNHÃO

RITOS FINAIS

Pai Nosso

Oração Jubilar pelos 200 anos da Catedral

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!

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:

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/. Quem é este com poderes nunca vistos?
Até os ventos e o mar lhe obedecem.
Até os ventos e o mar lhe obedecem. (Mc 4,41)
Salmo 106 (107)

– 23Os que sulcam o alto mar em seus navios, *
para ir comerciar nas grandes águas,
– 24testemunharam os prodígios do Senhor *
e as suas maravilhas no alto mar. (R/.)

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!

– 25Ele ordenou, e levantou-se o furacão, *
arremessando grandes ondas para o alto;
– 26aos céus subiam e desciam aos abismos, *
seus corações desfaleciam de pavor. (R/.)
– 27Cambaleavam e caíam como bêbados, *
e toda a sua perícia deu em nada.
– 28Mas gritaram ao Senhor na aflição, *
e ele os libertou daquela angústia. (R/.)

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)

– 29Transformou a tempestade em bonança, *
e as ondas do oceano se calaram.
– 30Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, *
e ao porto desejado os conduziu. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Renovados pelo Corpo e Sangue do
vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos
receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que
devotamente estamos celebrando. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.

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)

