Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 19 de Setembro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXV Domingo do Tempo Comum

Jesus, na Liturgia deste domingo, nos apresenta o serviço
como a forma mais sublime de exercer a autoridade. Não a
busca pelos primeiros lugares, nem a tentação de querer ser
“o maior”; o verdadeiro discípulo de Jesus prima pelo
serviço, pela doação de si a favor do bem de todos: eis o
segredo da verdadeira autoridade. Num mundo cada vez mais
marcado pelo autoritarismo político, religioso, ideológico,
somos chamados a seguir Jesus, que tem autoridade porque
se faz servidor. Iniciemos com alegria a nossa celebração...

RITOS INICIAIS
(De pé)

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

R/. Eu sou a salvação do povo meu
do povo meu, quem diz é o Senhor.
Se o povo por mim clama, seu Deus serei
e ouvirei pra sempre o seu clamor.
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.: Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. (Silêncio)

Pres.: Confessemos os nossos pecados:
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.: Frei Luiz Turra, CD Vamos participar da Missa? Partes fixas.

Solo: Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós.
Solo: Cristo, tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Solo: Senhor, Senhor, ó Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, Senhor, ó 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!

Oração do Dia

Pres.: OREMOS – Ó Pai, que resumistes toda a lei no
amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o
vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida
eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(De pé)

Refrão Orante (Opcional)
Ir. Miria T. Kolling, CD Deus é Bom.

R/. Cada manhã, o Senhor desperta o meu ouvido
pra eu ouvir como um discípulo!
Ouvir, prestar atenção, como um discípulo,
cada manhã! (Is 50,4)
(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 (Sb 2, 12.17-20)
Leitura do Livro da Sabedoria.
Os ímpios dizem: 12“Armemos ciladas ao justo, porque
sua presença nos incomoda: ele se opõe ao nosso modo
de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos
reprova as faltas contra a nossa disciplina. 17Vejamos,
pois, se é verdade o que ele diz, e comprovemos o que
vai acontecer com ele. 18Se, de fato, o justo é ‘filho de
Deus’, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus
inimigos. 19Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas,
para ver a sua serenidade e provar a sua paciência;
20vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de
acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro”.
– Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 53 (54))
R/. É o Senhor quem sustenta minha vida!
– 3Por vosso nome, salvai-me, Senhor; *
e dai-me a vossa justiça!
– 4Ó meu Deus, atendei minha prece *
e escutai as palavras que eu digo! (R/.)
= 5Pois contra mim orgulhosos se insurgem, †
e violentos perseguem-me a vida: *
não há lugar para Deus aos seus olhos.
– 6Quem me protege e me ampara é meu Deus; *
é o Senhor quem sustenta minha vida! (R/.)

– 8Quero ofertar-vos o meu sacrifício *
de coração e com muita alegria;
– quero louvar, ó Senhor, vosso nome, *
quero cantar vosso nome que é bom! (R/.)

2ª Leitura (Tg 3, 16 – 4,3)
Leitura da Carta de São Tiago.
Caríssimos: 3,16Onde há inveja e rivalidade, aí estão as
desordens e toda espécie de obras más. 17Por outra parte,
a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura,
depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de
misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem
fingimento. 18O fruto da justiça é semeado na paz, para
aqueles que promovem a paz. 4,1De onde vêm as guerras?
De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm, justamente,
das paixões que estão em conflito dentro de vós?
2Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais
inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra,
mas não conseguis possuir. E a razão está em que não
pedis. 3Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal.
Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Pelo Evangelho o Pai nos chamou, / a fim de
alcançarmos a glória / de nosso Senhor Jesus Cristo.
(cf. 2Ts 2, 14)

Evangelho (Mc 9, 30-37)
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: 30Jesus e seus discípulos atravessavam a
Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso,
31pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes:
“O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos
homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte,
ele ressuscitará”. 32Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar.
33Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus
perguntou-lhes: “O que discutíeis pelo caminho?” 34Eles,
porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham
discutido quem era o maior. 35Jesus sentou-se, chamou
os doze e lhes disse: “Se alguém quiser ser o primeiro,
que seja o último de todos e aquele que serve a todos!”
36Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio
deles, e abraçando-a disse: 37“Quem acolher em meu
nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo.

E quem me acolher, está acolhendo, não a mim, mas
àquele que me enviou”. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

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/.)

Homilia

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)

(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.: Prezados irmãos e irmãs em Cristo, com um
coração de criança, oremos juntos a Deus, nosso Pai, e
digamos confiantes:
R/. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo.
1. Pela santa Igreja de Deus, para que busque no serviço
e na disponibilidade a todas as pessoas seu único
motivo de glória, rezemos com confiança:
2. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, e pelos Pastores
da Igreja, para que exerçam sua autoridade como
serviço humilde e desinteressado e se sintam servos
do Senhor, rezemos com confiança:
3. Pelos pobres, os pequenos, os marginalizados, para
que se sintam parte das predileções de nosso Senhor
Jesus Cristo e próximos de seu Reino de vida e amor,
rezemos com confiança:
4. Pelos jovens de nossas comunidades, para que se
dediquem à construção de um mundo mais justo, onde
o serviço prevaleça sobre o poder, a solidariedade
sobre a opressão e encontro sobre as divisões,
rezemos com confiança:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus todo-poderoso, acolhei nossas súplicas e, a
exemplo do vosso Filho, tornai-nos servidores vossos e
de nossos irmãos e irmãs, a fim de vivermos convosco no
céu. Por Cristo, nosso Senhor.
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!
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!

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos, as oferendas
do vosso povo, para que possamos conseguir por este
sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo, nosso
Senhor.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
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, Senhor,
Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo,
Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo
criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro
homem, concebido do Espírito Santo e nascido da
Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, e
reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os
braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e
manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram
vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória.
Concedei-nos também a nós associar-nos a seus
louvores, 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.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde,
Senhor Jesus!
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
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 ser o primeiro,
seja o último e aquele que serve,
seja o último e aquele que serve.
Salmo 130 (131)

– 1Senhor, meu coração não é orgulhoso, *
nem se eleva arrogante o meu olhar;
– não ando à procura de grandezas, *
nem tenho pretensões ambiciosas! (R/.)
– 2Fiz calar e sossegar a minha alma; *
ela está em grande paz dentro de mim,
– como a criança bem tranquila, amamentada *
no regaço acolhedor de sua mãe. (R/.)
– 3Confia no Senhor, ó Israel, *
desde agora e por toda a eternidade!
– Confia no Senhor, ó Israel, *
desde agora e por toda a eternidade! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, auxiliai sempre os que
alimentais com o vosso sacramento para que possamos
colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. 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
e Espírito Santo. Ass.: Amém.
Pres.: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Ass.: Graças a Deus!

Canto Final
1. Agora que a missa termina / começa então nossa missão.
/ A palavra de Deus nos ensina / e nos aponta a direção:
/ sejamos comunicadores / a Bíblia é Comunicação!
R/. Vamos, vamos comunicar / que o amor de Deus é
revelação. / Vamos, vamos testemunhar / que a Bíblia
é comunicação!

