Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 12 de Setembro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXIV Domingo do Tempo Comum

A Liturgia deste domingo nos apresenta Jesus como o “Servo
Sofredor”, anunciado de modo profético por Isaías no Antigo
Testamento. É à luz desta profecia que se explica o mistério
do sofrimento e morte do Messias para realizar o desígnio de
salvação que, de fato, não se coaduna com os nossos
pensamentos. O caminho da cruz ainda continua sendo uma
“loucura” para o mundo de hoje e, no entanto, é esse
caminho que o Senhor nos propõe. Iniciemos com alegria a
nossa celebração...

conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos. (Silêncio)

RITOS INICIAIS

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

(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Reginaldo Veloso, CD Liturgia VII.

R/. Senhor, escuta as preces do servo teu,
do povo teu eleito e bem-amado;
dá paz aos que em ti creem e verdadeiros teus
mensageiros se achem comprovados!
Salmo 125 (124)

1. Quem confia no Senhor, / é qual monte de Sião: / não
tem medo, não se abala, / está bem firme no seu chão.
(R/.)

2. As montanhas rodeiam / a feliz Jerusalém. / O Senhor
cerca seu povo, / para não temer ninguém.
(R/.)

3. Venha a paz para o teu povo, / o teu povo de Israel. /
Venha a paz para o teu povo, / Pois tu és um Deus
fiel!
(R/.)
4. A mão dura dos malvados / não esmague as criaturas, /
para os justos não mancharem / suas mãos em
aventuras.
(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.: No início desta celebração eucarística, peçamos a

M.: Fr. José Luiz Prim, OFM, CD N. Sra. Conc. Ap.
e Cantar a Liturgia.

Solo: Tende compaixão de nós, Senhor.
R/. Porque somos pecadores!
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
R/. E dai-nos a vossa salvação!
E dai-nos a vossa salvação!

M.: Fr. José Luiz Prim, OFM, CD N. Sra. Conc. Ap.
e Cantar a Liturgia (1).

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.: 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!

eu estava oprimido, e salvou-me. (R/.)

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, criador de todas as coisas,
volvei para nós o vosso olhar e, para sentirmos em nós a
ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o
coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

2ª Leitura (Tg 2, 14-18)
(De pé)

Refrão Orante (Opcional)
Pe. Zezinho, scj, CD Fazedores da Paz.

R/. Palavras de salvação / somente o céu tem pra dar,
por isso o meu coração / se abre para escutar!
(Orientações:
1) Cantar algumas vezes o refrão até promover o silêncio;
2) Enquanto se canta, o Leitor vai até o local preparado para a
Palavra e pega o Lecionário, que deverá estar aberto para o
povo, e o leva para o ambão de onde fará a leitura;
3) Ao terminar a proclamação da Palavra (onde se usa o
Evangeliário, a após a segunda leitura), o Leitor pega o
Lecionário e o leva de volta para o local preparado e o deixa
aberto para o povo.)

(Sentados)

1ª Leitura (Is 50, 5-9a)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
5O Senhor abriu-me os ouvidos; não lhe resisti nem
voltei atrás. 6Ofereci as costas para me baterem e as faces
para me arrancarem a barba: não desviei o rosto de
bofetões e cusparadas. 7Mas, o Senhor Deus é meu
Auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo,
conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que
não sairei humilhado. 8A meu lado está quem me
justifica; alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é
meu adversário? Aproxime-se. 9aSim, o Senhor Deus é
meu Auxiliador; quem é que me vai condenar? – Palavra
do Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 114 (115))
R/. Andarei na presença de Deus,
junto a ele, na terra dos vivos.
– 1Eu amo o Senhor, porque ouve *
o grito da minha oração.
– 2Inclinou para mim seu ouvido, *
no dia em que eu o invoquei. (R/.)
= 3Prendiam-me as cordas da morte, †
apertavam-me os laços do abismo; *
invadiam-me angústia e tristeza:
– 4eu então invoquei o Senhor *
“Salvai, ó Senhor, minha vida!” (R/.)
– 5O Senhor é justiça e bondade, *
nosso Deus é amor-compaixão.
– 6É o Senhor quem defende os humildes: *

= 8Libertou minha vida da morte, †
enxugou de meus olhos o pranto *
e livrou os meus pés do tropeço.
– 9Andarei na presença de Deus, *
junto a ele na terra dos vivos. (R/.)
Leitura da Carta de São Tiago.
14Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé,
quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de
salvá-lo? 15Imaginai que um irmão ou uma irmã não têm
o que vestir e que lhes falta a comida de cada dia; 16se
então alguém de vós lhes disser: “Ide em paz, aqueceivos”, e: “Comei à vontade”, sem lhes dar o necessário
para o corpo, que adiantará isso? 17Assim também a fé:
se não se traduz em obras, por si só está morta. 18Em
compensação, alguém poderá dizer: “Tu tens a fé e eu
tenho a prática!” Tu, mostra-me a tua fé sem as obras,
que eu te mostrarei a minha fé pelas obras! – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Eu de nada me glorio, / a não ser, da Cruz de Cristo; /
vejo o mundo em cruz pregado / e para o mundo em
cruz me avisto. (Gl 6, 14)

Evangelho (Mc 8, 27-35)
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: 27Jesus partiu com seus discípulos para
os povoados de Cesaréia de Filipe. No caminho
perguntou aos discípulos: “Quem dizem os homens que
eu sou?” 28Eles responderam: “Alguns dizem que tu és
João Batista; outros que és Elias; outros, ainda, que és
um dos profetas”. 29Então ele perguntou: “E vós, quem
dizeis que eu sou?” Pedro respondeu: “Tu és o Messias”.
30Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu
respeito. 31Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo
que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado
pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da Lei;
devia ser morto, e ressuscitar depois de três dias. 32Ele
dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte
e começou a repreendê-lo. 33Jesus voltou-se, olhou para
os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: “Vai para
longe de mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim
como os homens”. 34Então chamou a multidão com seus
discípulos e disse: “Se alguém me quer seguir, renuncie a
si mesmo, tome a sua cruz e me siga. 35Pois quem quiser

salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua
vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. –
Palavra da Salvação. Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

(De pé)

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/.)

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

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)

Oração da Assembleia

Convite à Oração

Pres.: Irmãos e irmãs, voltemo-nos para Cristo, que se
fez igual a nós, para se compadecer daqueles que o
invocam, e digamos confiantes:
R/. Senhor, venha a nós o vosso Reino.

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

Profissão de Fé

1. Cristo Jesus, Palavra viva do Pai, concedei à vossa
Igreja que seja fermento de vida e salvação no mundo
e que procure sua força na cruz de Cristo, sendo
testemunha da esperança; nós vos pedimos:
2. Cristo Jesus, Palavra encarnada no seio da Virgem
Maria, abençoai os leitores e leitoras, os catequistas e
todos e todas os que se dedicam à pregação na Igreja,
para que seja gravado em seus corações o que seus
lábios ensinam e comunicam; nós vos pedimos:
3. Cristo Jesus, Palavra de vida eterna, iluminai com a
luz da verdade todos os cristãos e cristãs, para que
aprendam que a fé se traduz em obras de justiça e de
santidade, e que a fé sem obras é morta, nós vos
pedimos:
4. Cristo Jesus, Palavra viva do Pai, fortalecei a todos
nós que aqui estamos nesta assembleia, congregados
em torno da vossa Palavra, para que saibamos
caminhar no vosso seguimento, levando a cruz que
não escolhemos, nós vos pedimos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos
discípulos e discípulas: “Se alguém quiser seguir-me,
tome a sua cruz e venha atrás de mim”, dai-nos a graça
de responder amorosamente ao vosso convite. Vós que
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
R/. Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

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

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!

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Sede propício, ó Deus, às nossas súplicas, e
acolhei com bondade as oferendas dos vossos servos e
servas para que aproveite à salvação de todos o que cada
um trouxe em vossa honra. 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/. Se alguém quiser me seguir,
renegue a si mesmo, e tome sua cruz e me siga,
renegue a si mesmo, e tome sua cruz e me siga!
Salmo 118 (119)

– 73Vossas mãos me modelaram, me fizeram, *
fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei!
– 74Vossos fiéis hão de me ver com alegria, *
pois as palavras que dissestes esperei. (R/.)
– 75Sei que os vossos julgamentos são corretos, *
e com justiça me provastes, ó Senhor!
– 76Vosso amor seja um consolo para mim, *
conforme a vosso servo prometestes. (R/.)
– 77Venha a mim o vosso amor e viverei, *
porque tenho em vossa lei o meu prazer!
– 78Humilhação para os soberbos que me oprimem! *
Eu, porém, meditarei vossos preceitos. (R/.)
– 79Que se voltem para mim os que vos temem *
e conhecem, ó Senhor, vossa Aliança!
– 80Meu coração seja perfeito em vossa lei, *
e não serei, de modo algum, envergonhado! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que a ação da vossa
Eucaristia penetre todo o nosso ser para que não sejamos
movidos por nossos impulsos, mas pela graça do vosso
sacramento. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

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
Espírito Santo. Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final

e

