Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 05 de Setembro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXIII Domingo do Tempo Comum

Jesus, no seu ministério de anunciador da Boa Nova, dedicou
especial atenção aos doentes, curando-os e libertando-os
para que pudessem ouvir e falar sem dificuldades, de modo
que seus contemporâneos diziam: “ele tem feito bem todas as
coisas”. Setembro é tradicionalmente o mês da Bíblia no
Brasil. E neste ano estamos comemorando o 50º Mês da
Bíblia que, originalmente, surgiu para comemorar os 50 anos
da criação da Diocese de Belo Horizonte/MG, em 1971.
Pouco a pouco foi sendo assumindo até que passou a fazer
parte do calendário anual da Igreja no Brasil. Celebremos
com alegria a Palavra e o Pão da Vida...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Marlene Pastro, CD Liturgia VII.

R/. És um Deus justo, ó Senhor,
e justiça é tua sentença!
Trata teu servo, ó Senhor,
De acordo com tua clemência!
Salmo 86 (85)

1. As nações que tu criaste, / virão todas te adorar, / pois
fizeste maravilhas / que nos levam a te louvar. / Tu
somente és o Senhor, / só tu sabes governar. (R/.)
2. Vem! Me ensina teus caminhos: / só por eles quero
andar. / Guia bem meu coração, / para contigo eu
sempre estar. / O teu nome, meu Senhor, / quero
sempre respeitar. (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.: O Senhor disse: “Quem dentre de vós estiver sem
pecado, atire a primeira pedra”. Reconheçamo-nos todos
pecadores e perdoemo-nos mutuamente do fundo do
coração. (Silêncio)

M.: Paulo Sérgio Soares, CD Partes Fixas - CNBB (I).

Solo: Senhor, Servo de Deus, que libertastes a nossa vida,
tende piedade de nós!
R/. Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso Irmão, que conheceis nossa fraqueza,
tende piedade de nós!
R/. Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor Filho de Deus que vos tornastes obediente,
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.: Francisco de Assis, CD Cantar a Liturgia (Regional Sul I).

Solo: Glória a Deus nas alturas / e paz na terra / Ass.:
aos homens por ele amados! / aos homens por ele
amados! / Solo: Senhor Deus Rei dos céus, / Deus Pai
todo-poderoso, / Ass.: nós vos louvamos, / nós vos
bendizemos! / Solo: Nós vos adoramos, / nós vos
glorificamos, / Ass.: nós vos damos graças / por
imensa glória! / Solo: Senhor Jesus Cristo, / Filho
Unigênito, / Ass.: Senhor Deus, Cordeiro de Deus, /
Filho de Deus Pai! / Solo: Vós que tirais o pecado do
mundo, / tende piedade de nós! / Ass.: Vós que tirais o
pecado do mundo, / acolhei a nossa súplica! / Solo:
Vós que estais à direita do Pai, / tende piedade de nós! /
Ass.: Tende piedade de nós, / tende piedade de nós! /
Solo: Só vós sois o Santo, / só vós o Senhor, / Ass.: só
vós o Altíssimo, / Jesus Cristo! / Solo: Com o Espírito
Santo, / na glória de Deus Pai, / Ass.: na glória de Deus
Pai. / Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, pai de bondade, que nos
redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos
que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

7

(De pé)

Entronização da Palavra
Com.: No Brasil, há 50 anos celebra-se o mês da Bíblia
em setembro, que foi instituído com o intuito de
valorizar a Palavra de Deus, quer dedicando um tempo
para seu estudo, quer valorizando sua proclamação na
Liturgia. Assim, a cada ano, se escolhe um tema e um
livro/carta para o estudo. O texto escolhido para estudo
neste ano é a Carta aos Gálatas, com o respectivo tema:
“pois todos vós sois um só, em Cristo Jesus” (Gl
3,28d). Vamos, neste primeiro domingo, entronizar em
nossa celebração a Palavra do Senhor que nos será
proclamada, cantando:
Fr. Fabretti. CD Palavra de Vida.

R/. A Bíblia é a Palavra de Deus / semeada no meio do
povo, / que cresceu, cresceu e nos transformou, /
ensinando-nos viver um mundo novo.
1. Deus é bom, nos ensina a viver, / nos revela o caminho
a seguir. / Só no amor partilhando seus dons, / sua
presença iremos sentir.
2. Somos povo, o povo de Deus, / e formamos o reino de
irmãos. / E a Palavra que é viva nos guia / e alimenta
a nossa união.
(Orientações:
1) A comunidade prepare um lugar bem bonito, com flores e
velas, junto ao ambão, onde será colocada a Palavra de Deus.
2) Na celebração privilegiar o Lecionário, pois é dele que se
proclamará a Palavra.
3) Preparar a entrada da Palavra, de acordo com o costume da
comunidade, de modo que seja belo, solene, mostrando a
reverência que se deve ter com a Palavra de Deus.
4) Ao chegar ao presbitério, quem trouxe o Lecionário o coloca
no ambão para a leitura; depois da proclamação das leituras
essa pessoa ou um leitor o coloca no lugar preparado pela
comunidade.)

(Sentados)

1ª Leitura (Is 35, 4-7a)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
4Dizei às pessoas deprimidas: “Criai ânimo, não tenhais
medo! Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a
recompensa de Deus; é ele que vem para vos salvar”.
5Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os
ouvidos dos surdos. 6O coxo saltará como um cervo e se
desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas
no deserto e jorrarão torrentes no ermo. 7aA terra árida se
transformará em lago, e a região sedenta, em fontes
d’água. – Palavra do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 145 (146))
R/. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Bendirei ao Senhor toda a vida!
– O Senhor é fiel para sempre, *

faz justiça aos que são oprimidos;
– ele dá alimento aos famintos, *
é o Senhor quem liberta os cativos. (R/.)
– 8O Senhor abre os olhos aos cegos, *
o Senhor faz erguer-se o caído;
– o Senhor ama aquele que é justo. *
9aÉ o Senhor quem protege o estrangeiro. (R/.)
– 9bcEle ampara a viúva e o órfão, *
mas confunde os caminhos dos maus.
= 10O Senhor reinará para sempre! †
Ó Sião, o teu Deus reinará *
para sempre e por todos os séculos! (R/.)

2ª Leitura (Tg 2, 1-5)
Leitura da Carta de São Tiago.
1Meus irmãos: a fé que tendes em nosso Senhor Jesus
Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas.
2Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma
pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e
também um pobre, com sua roupa surrada, 3e vós
dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe:
“Vem sentar-te aqui, à vontade”, enquanto dizeis ao
pobre: “Fica aí, de pé”, ou então: “Senta-te aqui no chão,
aos meus pés”, 4não fizestes, então, discriminação entre
vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos?
5Meus queridos irmãos, escutai: não escolheu Deus os
pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do
Reino que prometeu aos que o amam? – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Jesus Cristo pregava o Evangelho, / a boa notícia do
Reino / e curava seu povo doente / de todos os
males, sua gente! (Mt 4, 23)

Evangelho (Mc 7, 31-37)
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, 31Jesus saiu de novo da região de Tiro,
passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia,
atravessando a região da Decápole. 32Trouxeram então
um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram
que Jesus lhe impusesse a mão. 33Jesus afastou-se com o
homem, para fora da multidão; em seguida, colocou os
dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a
língua dele. 34Olhando para o céu, suspirou e disse:
“Efatá!”, que quer dizer: “Abre-te!” 35Imediatamente
seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele
começou a falar sem dificuldade. 36Jesus recomendou

com insistência que não contassem a ninguém. Mas,
quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. 37Muito impressionados, diziam: “Ele tem feito
bem todas as coisas: aos surdos faz ouvir e aos mudos
falar”. – 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

1. Quem vai com lágrimas lançando a semente, / e só
cansado, após trabalho, corpo deita, / Prepare cantos
para a festa da colheita: / Deus lhe dará com
abundância os seus bens!
R/. Senhor Deus Pai, sejas bendito, / por este vinho e
pelo pão! / Por toda a dor e cada grito, / que se faz
vida em nossas mãos!
2. Quem come o pão do seu suor e sofrimento, / E,
solidário, une a sua a dor alheia, / Prepare o dia para a
grande e farta Ceia: / o próprio Deus lhe servirá a
refeição! (R/.)
3. Quem se faz trigo e como dom a vida entrega, / na luta
por um mundo justo e fraterno, / prepare a vida para a
luz do Sol eterno: / Deus será nele a total ressurreição!
(R/.)
(De pé)

Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, relevemos nossos
pedidos ao Pai de Misericórdia, na certeza de sermos
atendidos em nossas necessidades, dizendo:
R/. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.

Convite à Oração

1. Ó Pai, nós vos pedimos pelos Pastores da Igreja que
continuam a missão de Jesus de abrir os olhos aos
cegos e os ouvidos dos surdos, a fim de que todos
possam conhecer a vossa vontade e praticá-la.

Pres.: Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade,
concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida
homenagem, e fazei que nossa participação na Eucaristia
reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass.: Amém.

2. Ó Pai, nós vos pedimos por todos aqueles e aquelas
que, no mundo de hoje, estão cegos e surdos à vossa
Palavra, para se abram ao anúncio dessa Palavra feito
sempre pela Igreja e se deixem transformar por ela.
3. Ó Pai, nós vos pedimos por todos os homens e
mulheres que, iludidos pelas riquezas e bem-estar,
fecham seus olhos e ouvidos aos clamores dos mais
pobres e abandonados, para que vossa Palavra os
sensibilize a não fazerem discriminação e a serem
solidários.
4. Ó Pai, nós vos pedimos pela Igreja no Brasil, que há
50 anos celebra o Mês da Bíblia, onde os fiéis têm a
oportunidade de conhecer, estudar e celebrar com
entusiasmo a vossa Palavra de Vida e Salvação, para
que essa iniciativa pastoral continue gerando muitos
frutos em nossas comunidades.
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor, nosso Pai, em vosso Filho Jesus Cristo,
continuais dando coragem aos desanimados, a vista aos
cegos e aos surdos a capacidade de ouvir, escutai nossas
orações e dignai-vos atendê-las por vossa imensa
bondade. Por Cristo, nosso Senhor. R/. Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L. e M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Senhor, minha festa.

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

Oração sobre as Oferendas

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.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e proclamamos
a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor Jesus!
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 bemaventurada 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.

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.: Frei Wanderson Luiz de Freitas, O.Carm..

R/. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor;
aquele que me segue não anda nas trevas,
mas terá a luz da vida. (Jo 8,12)
Salmo 35 (36)

– 6Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, *
chega às nuvens a vossa verdade. (R/.)
– 7Como as altas montanhas eternas *
é a vossa justiça, Senhor. (R/.)
– Os vossos juízos superam *
os abismos profundos dos mares. (R/.)
– 8bEis que os filhos dos homens se abrigam *
sob a sombra das asas de Deus. (R/.)
– 9Na abundância de vossa morada *
eles vêm saciar-se de bens. (R/.)
– Vós lhes dais de beber água viva, *
nas torrentes das vossas delícias. (R/.)
– 10Pois em vós está a fonte da vida *
e em vossa luz contemplamos a luz. (R/.)
– 11Conservai aos fiéis vossa graça, *
e aos retos, a vossa justiça! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que nutris e fortificais
vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso
pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver
com ele para sempre. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final e Canto Final

