Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 01 de Agosto de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XVIII Domingo do Tempo Comum
É com grande alegria que iniciamos hoje o mês de agosto.
Tempo em que a Igreja reza, em especial, por todas as
vocações. Pela força de nosso Batismo somos chamados a
viver em Cristo, Pão Vivo e Verdadeiro, Pão do Céu. Possa
esta Santa Eucaristia santificar-nos para que testemunhemos,
cotidianamente, Jesus Cristo, promessa de Vida Eterna. E
agradeçamos a Deus por permitir-nos celebrar tão grande
mistério, concedendo-nos bons e santos presbíteros.

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

L. e M.: Pe. José Freitas Campos, CD Cantar a Liturgia.

Solo: Senhor e Filho de Deus,
companheiro, irmão e amigo.
R/. Tende de piedade de nós. (bis)
Solo: Ó Cristo, Filho do homem,
conheceis a nossa fraqueza.
Solo: Senhor e Filho do Pai,
acolhei-nos em vossa casa.
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

R/. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, sem demora.
Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me!

Hino de Louvor

Salmo 33 (34)

R/. Glória a Deus nas alturas
e paz na terra aos homens por ele amados.

– 16O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, *
e seu ouvido está atento ao seu chamado;
– 23O Senhor liberta a vida dos seus servos, *
e castigado não será quem nele espera. (R/.)
– 18Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta *
e de todas as angústias os liberta.
– 19Do coração atribulado ele está perto *
e conforta os de espírito abatido. (R/.)
– 14Afasta a tua língua da maldade, *
e teus lábios, de palavras mentirosas.
– 15Afasta-te do mal e faze o bem, *
procura a paz e vai com ela em seu caminho. (R/.)

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

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

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 – Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável
bondade para com os filhos e filhas que vos imploram e
se gloriam de vos ter como criador e guia, restaurando
para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Ex 16,2-4.12-15)
Leitura do Livro do Êxodo.
Naqueles dias, 2a comunidade dos filhos de Israel pôs-se
a murmurar contra Moisés e Aarão, no deserto, dizendo:
3“Quem dera que tivéssemos morrido pela mão do
Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às
panelas de carne e comíamos pão com fartura! Por que
nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda
esta gente?” 4O Senhor disse a Moisés: “Eis que farei
chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e
só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o
ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei.
12Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes,
pois: ‘Ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos
fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor
vosso Deus’”. 13Com efeito, à tarde, veio um bando de
codornizes e cobriu o acampamento; e, pela manhã,
formou-se uma camada de orvalho ao redor do
acampamento. 14Quando se evaporou o orvalho que
caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa
miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a
terra. 15Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre
si: “Que é isto?” Porque não sabiam o que era. Moisés
respondeu-lhes: “Isto é o pão que o Senhor vos deu como
alimento”. – Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 77 (78))
R/. O Senhor deu a comer o pão do céu.
– 3Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, *
e transmitiram para nós os nossos pais,
= 4bnão haveremos de ocultar a nossos filhos, †
mas a nova geração nós contaremos: *
– cAs grandezas do Senhor seu poder. (R/.)
– 23Ordenou, então, às nuvens lá dos céus, *
e as comportas das alturas fez abrir;
– 24fez chover-lhes o maná e alimentou-os, *
e lhes deu para comer o pão do céu. (R/.)
– 25O homem se nutriu do pão dos anjos, *
e mandou-lhes alimento em abundância;
– 54Conduziu-os para a Terra Prometida, *
para o Monte que seu braço conquistou. (R/.)

2ª Leitura (Ef 4, 17.20-24)
Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Irmãos: 17Eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não
continueis a viver como vivem os pagãos, cuja
inteligência os leva para o nada. 20Quanto a vós, não é
assim que aprendestes de Cristo, 21se ao menos foi bem
ele que ouvistes falar, e se é ele que vos foi ensinado, em
conformidade com a verdade que está em Jesus.

22

Renunciando à vossa existência passada, despojai-vos
do homem velho, que se corrompe sob o efeito das
paixões enganadoras, 23e renovai o vosso espírito e a
vossa mentalidade. 24Revesti o homem novo, criado à
imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. –
Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. O homem não vive somente de pão, / mas vive de
toda palavra que sai / da boca de Deus e não só de
pão. / Amém. Aleluia. Aleluia! (Mt 4, 4b)

Evangelho (Jo 6, 24-35)
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.
Naquele tempo, 24quando a multidão viu que Jesus não
estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e
foram à procura de Jesus, em Cafarnaum. 25Quando o
encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe:
“Rabi, quando chegaste aqui?” 26Jesus respondeu: “Em
verdade, em verdade, eu vos digo: estais me procurando
não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e
ficastes satisfeitos. 27Esforçai-vos não pelo alimento que
se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida
eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é
quem o Pai marcou com seu selo”. 28Então perguntaram:
“Que devemos fazer para realizar as obras de Deus?”
29Jesus respondeu: “A obra de Deus é que acrediteis
naquele que ele enviou”. 30Eles perguntaram: “Que sinal
realizas, para que possamos ver e crer em ti? Que obra
fazes? 31Nossos pais comeram o maná no deserto, como
está na Escritura: ‘Pão do céu deu-lhes a comer’”. 32Jesus
respondeu: “Em verdade, em verdade vos digo, não foi
Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai
que vos dá o verdadeiro pão do céu. 33Pois o pão de Deus
é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo”. 34Então
pediram: “Senhor, dá-nos sempre desse pão”. 35Jesus
lhes disse: “Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não
terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá
sede”. – 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 aqui reunidos para recordar os
benefícios de nosso Deus, roguemos que ele escute
nossos pedidos e atenda às nossas súplicas.
1. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e pelos bispos,
para que, sustentados pela graça de Deus, se renovem
e anunciem Jesus Cristo, como Alimento de vida
eterna; roguemos ao Senhor:
R/. Senhor da Messe, escutai a nossa prece!
2. Por todos os presbíteros, especialmente pelos que
desempenham a sua missão em nossa Diocese da
Campanha, para que, seguindo o Cristo Bom Pastor,
alimentem o nosso povo com a celebração da Palavra
e da Eucaristia; roguemos ao Senhor:
3. Por todos os diáconos, para que, em comunhão com
os Bispos e os presbíteros, auxiliem fielmente o povo
de Deus no serviço da Palavra, da liturgia e da
caridade, roguemos ao Senhor:
4. Por todos os homens e mulheres de nosso tempo, que
pensam demais nos bens do mundo, para que
trabalhem não somente pela comida que perece, mas
pelo alimento que dura até à vida eterna; roguemos ao
Senhor:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa
Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que
por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo,
nosso Senhor. R/. 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.: Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e,
aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma

oferenda eterna para vós. 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/. Eu sou o Pão da vida.
Aquele que vem a mim nunca mais há de ter fome;
quem crê em mim nunca jamais há de ter sede.
Salmo 77 (78)

– 23Deus ordenou, então, as nuvens lá do céus, *
e as comportas das alturas fez abrir;
– 24fez chover-lhes o maná e alimentou-os, *
e lhes deu para comer o pão do céu. (R/.)
– 25O homem se nutriu do pão dos anjos, *

e mandou-lhes alimento em abundância;
– 26fez soprar o vento leste pelos céus *
e fez vir, por seu poder, o vento sul. (R/.)
– 29Eles comeram e beberam à vontade; *
o Senhor satisfizera os seus desejos.
– 32Com tudo isso, eles pecaram novamente, *
não deram fé às maravilhas do Senhor. (R/.)
– 38Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, *
quantas vezes dominou a sua ira!
– 39Recordava-se que eles eram carne, *
sopro que passa e jamais torna a voltar. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Acompanhai, ó Deus, com proteção
constante os que renovastes com o pão do céu e, como
não cessais de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Oração Vocacional
Pres.: Rezemos, neste mês vocacional, ao Senhor da
Messe pelas vocações em nossa Igreja:
Ass.: Senhor da Messe e Pastor do rebanho, / faze
ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite: /
“Vem e segue-me”! / Derrama sobre nós o teu
Espírito, / que Ele nos dê sabedoria para ver o
caminho / e generosidade para seguir tua voz. /
Senhor, que a Messe não se perca por falta de
operários! / Desperta nossas comunidades para a
missão! / Ensina nossa vida a ser serviço! / Fortalece
os que querem dedicar- se ao Reino / na vida
consagrada e religiosa. / Senhor, que o Rebanho não
pereça por falta de pastores! / Sustenta a fidelidade
de nossos bispos, padres e diáconos. / Dá
perseverança a nossos seminaristas. / Desperta o
coração de nossos jovens / para o ministério pastoral
em tua Igreja. / Senhor da Messe e Pastor do
Rebanho, / chama-nos para o serviço de teu povo. /
Maria, Mãe da Igreja e modelo dos servidores do
Evangelho, / ajuda-nos a responder SIM. Amém.
(Pastoral Vocacional da Diocese da Campanha/MG
“Cuidar, discernir e acompanhar as vocações!”)

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!

