Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 18 de Julho de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XVI Domingo do Tempo Comum
Neste domingo, a Liturgia nos apresenta Jesus como um
homem de compaixão, sempre dedicado à missão de levar a
Palavra e o Reino de Deus a todos. Jesus Cristo é nosso
Pastor, sempre atento às necessidades de suas ovelhas.
Celebremos alegres, pois o Senhor é o pastor que nos conduz.

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.

RITOS INICIAIS

Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

(De pé)

Processional de Entrada
M.: Pe. José Weber, SVD.

R/. Quem me protege e me ampara é meu Deus,
é o Senhor quem sustenta a minha. (bis)
Salmo 33 (34)

– 2Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, *
seu louvor estará sempre em minha boca.
– 3Minha alma se gloria no Senhor; *
que ouçam os humildes e se alegrem! (R/.)

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.: Gílson Celerino, CD Liturgia e Canto Pastoral 2014.

–
engrandecei ao Senhor Deus, *
exaltemos todos juntos o seu nome!
– 5Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, *
e de todos os temores me livrou. (R/.)
4Comigo

– 6Contemplai a sua face e alegrai--vos, *
e vosso rosto não se cubra de vergonha!
– 9Provai e vede quão suave é o Senhor! *
Feliz o homem que tem nele o seu refúgio! (R/.)

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

Ass.: Confesso a Deus todo-poderoso / e a vós, irmãos
e irmãs, / que pequei muitas vezes por pensamentos e

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados.
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.
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 suplica. /
Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós.
3. Só vós sois o Santo, / só vós sois 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, sede generoso para com os
vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e
caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Jr 23,1-6)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
1“Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o
rebanho de minha pastagem, diz o Senhor! 2Deste modo,
isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que
apascentam o meu povo: Vós dispersastes o meu rebanho
e o afugentastes e não cuidastes dele; eis que irei
verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas
ações, diz o Senhor. 3E eu reunirei o resto de minhas
ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as
farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e
multiplicarão. 4Suscitarei para elas novos pastores que as
apascentem; não sofrerão mais o medo e a angústia,
nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. 5Eis que virão
dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente
de Davi; reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça
e a retidão na terra. 6Naqueles dias, Judá será salvo e
Israel viverá tranquilo; este é o nome com que o
chamarão: ‘Senhor, nossa Justiça’”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 22 (23))
R/: O Senhor é o pastor que me conduz:
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
– 1O Senhor é o pastor que me conduz; *
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar.
– Para as águas repousantes me encaminha, *
3e restaura as minhas forças. (R/.)
– bEle me guia no caminho mais seguro, *
pela honra do seu nome.
– 4Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei;
– estais comigo com bastão e com cajado; *
eles me dão a segurança! (R/.)

Cristo. 14Ele, de fato, é a nossa paz: do que era dividido,
ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro
de separação: a inimizade. 15Ele aboliu a Lei com seus
mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do
judeu e do pagão, criar em si um só homem novo,
estabelecendo a paz. 16Quis reconciliá-los com Deus,
ambos em um só corpo, por meio da cruz; assim ele
destruiu em si mesmo a inimizade. 17Ele veio anunciar a
paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam
próximos. 18É graças a ele que uns e outros, em um só
Espírito, temos acesso junto ao Pai. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia!
V/. Minhas ovelhas escutam minha voz, / minha voz
estão elas a escutar. / Eu conheço, então, minhas
ovelhas, / que me seguem comigo a caminhar.
(Jo 10,27)

Evangelho (Mc 6, 7-13)
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, 30os apóstolos reuniram-se com Jesus e
contaram tudo o que haviam feito e ensinado. 31Ele lhes
disse: “Vinde sozinhos para um lugar deserto, e
descansai um pouco”. Havia, de fato, tanta gente
chegando e saindo que não tinham tempo nem para
comer. 32Então foram sozinhos, de barco, para um lugar
deserto e afastado. 33Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades,
correram a pé, e chegaram lá antes deles. 34Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve
compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor.
Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. – Palavra
da Salvação. Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo,
– e com óleo vós ungis minha cabeça; *
o meu cálice transborda. (R/.)

Homilia

–

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

6Felicidade

e todo bem hão de seguir-me *
por toda a minha vida;
– e na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. (R/.)

2ª Leitura (Ef 2, 13-18)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora
estáveis longe, vos tornastes próximos, pelo sangue de

(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

Profissão de Fé

Oração da Assembleia
Pres.: Com fé e confiança elevemos ao Pai de bondade
nossas preces, dizendo:
R/. Senhor, ouvi nossa oração.
1. Senhor, iluminai o Papa Francisco, o nosso Bispo
Pedro, e todos os padres para que, “em nome de

Jesus”, o Bom Pastor, exerçam o pastoreio e
conduzam a todos nós; nós vos pedimos.
2. Senhor, libertai nossos governantes da corrupção, da
sede do poder e da ganância, para que possam
trabalhar a favor do povo brasileiro, promovendo a
justiça e a paz; nós vos pedimos.
3. Senhor, abençoai as nossas comunidades, para que
vivam em união com os seus pastores, para que os
amparem, com eles trabalhem e por eles rezem; nós
vos pedimos.
4. Senhor, recompensai a todos, pastores e fiéis, que
trabalham incansavelmente e se doam sem medidas
em nossas comunidades, pelo vosso Reino de justiça e
de amor; nós vos pedimos.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Ó Pai de ternura, à vossa presença queremos que
cheguem nossas humildes preces e, confiantes, vos
suplicamos que nos atendais por vossa bondade. Por
Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L.: D.R. e M.: Pe. Ney Brasil Pereira. CD Liturgia XII.

1. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pelo pão, bendito pelo vinho. / Bendito sejais,
também, pela graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pela fé, bendito pela Igreja. / Bendito sejais,
também, pela força na peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, pelos dons que apresentamos. /
Bendito pelo amor, bendito pela vida. / Bendito sejais,
também, pelas nossas mãos unidas!
(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga
Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifício,
para que os dons que cada um trouxe em vossa honra
possam servir para a salvação de todos. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI – D
(Jesus que passa fazendo o bem)

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.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, santo, santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
Ass.: O vosso Filho permaneça entre nós!
Pres.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis
o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Mandai o vosso Espírito Santo!
Pres.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
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, tomando 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.: Eis o mistério da fé! (De pé)
Ass.: Todas as vezes que comemos deste pão / e
bebemos deste cálice, / anunciamos, Senhor, a vossa
morte, / enquanto esperamos a vossa vinda!
Pres.: Celebrando, pois, ó Pai santo, a memória de
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso
amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela
força do Espírito do vosso amor, sejamos contados,

agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Ass.: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição
na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa
Francisco, o nosso Bispo Pedro, com todos os bispos,
presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes.
Ass.: Confirmai o vosso povo na unidade!
Pres.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos
palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu
mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a
eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
Ass.: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Pres.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.),
que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
Ass.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Pres.: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão
com a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos
e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e
todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por
Jesus Cristo, vosso Filho.
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.

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

R/. Jesus, vendo a multidão, sentiu grande compaixão
porque estava abandonada como ovelhas sem pastor,
porque estava abandonada como ovelhas sem pastor.
(Mc 6,34)

Salmo 22 (23)
– 1O Senhor é o pastor que me conduz: *
não me falta coisa alguma.
– 2Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar. (R/.)
– Para as águas repousantes me encaminha, *
3e restaura as minhas forças.
– Ele me guia no caminho mais seguro, *
pela honra de seu nome. (R/.)
– 4Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei;
– estais comigo com bastão e com cajado; *
eles me dão a segurança! (R/.)
– 5Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo;
– e com óleo vós ungis minha cabeça; *
o meu cálice transborda. (R/.)
– 6Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, *
por toda a minha vida;
– e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, permanecei junto ao povo
que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que,
despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida
nova. 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

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 Graças, Senhor.

R/. Graças, meu Deus, te rendo graças! / Por esta
vida, graças! / Por teu amor dou graças, graças! /
Graças, meu Deus, te rendo graças! / Por tua
bondade, graças, te rendo graças mil!
1. Graças, pela tua bondade! / Graças, pela luz, teu amor!
/ Estrelas mil nos céus! / Muito mais bens em ti, / Tu
nos sacias, renovas o viver! (R/.)

