Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 10 de Outubro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXVIII Domingo do Tempo Comum

O apego às riquezas pode ser um grande obstáculo para o
seguimento de Jesus e para a própria salvação. Jesus adverte
os seus discípulos e também a nós, hoje, para o perigo deste
apego aos bens materiais e mostra que para Deus tudo é
possível. A verdadeira sabedoria consiste em seguir Jesus e
alicerçar a sua vida nos valores do Evangelho. Iniciemos a
nossa celebração, com alegria...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Fr. Joaquim Fonseca, OFM, CD Liturgia VII.

R/. Exulte de alegria / quem busca a Deus, / quem
busca a Deus, / quem busca a Deus: / sua face é tudo o
que eu queria!
Salmo 130 (129)

1. Que se abram teus ouvidos / ao clamor dos meus
pedidos! / Se dos erros vais lembrar, / quem, Senhor,
vai aguentar?... / Porque há em ti perdão, / todos te
respeitarão! (R/.)
2. No Senhor minh’alma espera / eu confio em sua
Palavra. / O vigia espera o sol, / eu espero o meu
Senhor. / Seu amor, sua piedade / nos libertam da
maldade! (R/.)
3. Ao bondoso Pai cantemos, / a Jesus nos confiemos! /
No Espírito cantemos, / uns aos outros consolemos! /
Ao Deus vivo celebremos / e um louvor, contritos,
demos! (R/.)

Acolhida
Pres.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ass.: Amém.
Pres.: O Senhor que encaminha nossos corações para o amor
de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. (2Ts 3,5)
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Ato Penitencial
Pres.: Irmãos e irmãs, reconheçamos humildemente as
nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos
mistérios. (Silencio) 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.: 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.: Frei Fabretti, OFM, CD Partes Fixas CNBB (II).

Solo: Glória a Deus nas alturas!
Lado A: E paz na terra aos homens por ele amados!
Senhor Deus Rei dos céus, / Deus Pai todo-poderoso,
Lado B: nós vos louvamos, / nós vos bendizemos,
nós vos adoramos, / nós vos glorificamos.
Lado A: Nós vos damos graças / por imensa glória!
Senhor Jesus Cristo, / Filho Unigênito de Deus.
Lado B: Senhor Deus, / Cordeiro de Deus,
Filho de Deus Pai, / tende piedade de nós!
Lado A: Vós que tirais / o pecado do mundo, /
acolhei a nossa súplica, / tende piedade de nós!
Lado B: Só vós sois o Santo, / só vós o Senhor,
só vós o Altíssimo, / Jesus Cristo, Salvador!
Lado A: Com o Espírito Santo, / na glória de Deus Pai, /
Lado A+B: na Santíssima Trindade, / demos glória
para sempre! Amém!

Oração do Dia
Pres.: OREMOS – Ó Deus, sempre nos preceda e
acompanhe a vossa graça para que estejamos sempre
atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Sb 7, 7-11)
Leitura do Livro da Sabedoria.
7“Orei, e foi-me dada a prudência; supliquei, e veio a
mim o espírito da sabedoria. 8Preferi a Sabedoria aos
cetros e tronos e em comparação com ela, julguei sem
valor a riqueza; 9a ela não igualei nenhuma pedra
preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um
punhado de areia e diante dela, a prata, será como a
lama. 10Amei-a mais que a saúde e a beleza, e quis
possuí-la mais que a luz, pois o esplendor que dela
irradia não se apaga. 11Todos os bens me vieram com ela,
pois uma riqueza incalculável está em suas mãos”. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 89 (90))
R/. Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor,
e exultaremos de alegria!
– 12Ensinai-nos a contar os nossos dias, *
e dai ao nosso coração sabedoria!
– 13Senhor, voltai-vos! Até quando tardareis? *
Tende piedade e compaixão de vossos servos! (R/.)
– 14Saciai-nos de manhã com vosso amor, *
e exultaremos de alegria todo o dia!
– 15Alegrai-nos pelos dias que sofremos, *
pelos anos que passamos na desgraça! (R/.)
– 16Manifestai a vossa obra a vossos servos, *
e a seus filhos revelai a vossa glória!
– 17Que a bondade do Senhor e nosso Deus †
repouse sobre nós e nos conduza! *
Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. (R/.)

2ª Leitura (Hb 4, 12-13)
Leitura da Carta aos Hebreus.
12A Palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que
qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma
e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. 13E não há criatura que
possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto
aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. –
Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Felizes os pobres em espírito, /
porque deles é o Reino dos Céus. (Mt 5, 3)

Evangelho (Mc 10, 17-30 – mais longo)
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, 17quando Jesus saiu a caminhar, veio
alguém correndo, ajoelhou-se diante dele, e perguntou:
“Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna?”
18Jesus disse: “Por que me chamas de bom? Só Deus é
bom, e mais ninguém. 19Tu conheces os mandamentos:
não matarás; não cometerás adultério; não roubarás; não
levantarás falso testemunho; não prejudicarás ninguém;
honra teu pai e tua mãe!” 20Ele respondeu: “Mestre, tudo
isso tenho observado desde a minha juventude”. 21Jesus
olhou para ele com amor, e disse: “Só uma coisa te falta:
vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um
tesouro no céu. Depois vem e segue-me!” 22Mas quando
ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de
tristeza, porque era muito rico. 23Jesus então olhou ao
redor e disse aos discípulos: “Como é difícil para os ricos
entrar no Reino de Deus!” 24Os discípulos se admiravam
com estas palavras, mas ele disse de novo: “Meus filhos,
como é difícil entrar no Reino de Deus! 25É mais fácil
um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um
rico entrar no Reino de Deus!” 26Eles ficaram muito
espantados ao ouvirem isso, e perguntavam uns aos
outros: “Então, quem pode ser salvo?” 27Jesus olhou para
eles e disse: “Para os homens isso é impossível, mas não
para Deus. Para Deus tudo é possível”. 28Pedro então
começou a dizer-lhe: “Eis que nós deixamos tudo e te
seguimos”. 29Respondeu Jesus: “Em verdade vos digo,
quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos,
campos, por causa de mim e do Evangelho, 30receberá
cem vezes mais agora, durante esta vida – casa, irmãos,
irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições – e, no
mundo futuro, a vida eterna”. – 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, só Deus é bom e só ele pode
converter os corações endurecidos. Elevemos a ele
nossas preces, dizendo:
R/. Ouvi-nos, Senhor.
1. Pela santa Igreja em todo o mundo, para que se
coloque sempre do lado dos pobres e pequenos e
ponha sua confiança somente na riqueza da graça que
vem de Deus; oremos, irmãos e irmãs:

2. Pelos pastores e ministros da Igreja, para que
buscando um estilo de vida simples, deem testemunho
do Senhor que se fez pobre e encontrem nele a sua
única riqueza; oremos, irmãos e irmãs:
3. Pelos cristãos ricos de bens materiais, para que sua
riqueza não seja um obstáculo ao encontro com Deus
e com os irmãos, mas motivo para que se
comprometam na promoção do bem de todos; oremos,
irmãos e irmãs:
4. Por todos nós que aqui estamos reunidos nesta
assembleia, para que a Palavra de Deus proclamada
nos ajude a relativizar as riquezas e por nossa
esperança em Deus, para o qual tudo é possível;
oremos, irmãos e irmãs:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor, Pai de bondade, ajudai-nos a ser
desprendidos dos bens da terra a fim de estramos mais
prontos a vos seguir e mais disponíveis para ajudar os
nossos irmãos e irmãs mais pobres. Por Cristo, nosso
Senhor. R/. Amém.

Liturgia Eucarística
(Sentados)

Apresentação das Oferendas
L. e M.: Marcos e Cristiane da Matta,
CD O Bom Pastor: cantar a vocação.

1. O pão e o vinho são os frutos desta terra / e do
trabalho que a mão humana empreendeu; / eles
contêm toda força e energia, / são os dons da natureza
criada por Deus.
R/. Bendito seja o Senhor da Criação / pelo vinho e
pelo pão neste Santo Altar. / Por nossa vida a
serviço dos irmãos: / ela é dom, é doação de quem
vive para amar.
2. O pão e o vinho se traduzem em nossa vida: / a
alegria, o sofrimento ou os frutos seus; / neles estão
todo clamor e a esperança / de um mundo novo no
projeto do bondoso Deus. (R/.)
3. No pão e o vinho está a plena ação de graças, /
traduzida em louvor e gratidão. / Ao Senhor que nos
acolhe e nos envolve / em sua graça, em seu terno
coração. (R/.)
(De pé)

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

Oração sobre as Oferendas
Pres.: Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces
dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à
glória do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
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.
(Pref. dos Domingos do Tempo Comum VI – Cristo,
penhor da Páscoa eterna)

Pres.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós
vivemos, nos movemos e somos. E, ainda peregrinos
neste mundo, não só recebemos, todos os dias, as provas
de vosso amor de Pai, mas também possuímos, já agora,
a garantia da vida futura. Possuindo as primícias do
Espírito, por quem ressuscitastes Jesus dentre os mortos,
esperamos gozar, um dia, a plenitude da Páscoa eterna.
Por essa razão, com os anjos e com todos os santos,
entoamos um cântico novo, para proclamar vossa
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, Santo, Santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e
não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça
em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício
perfeito.
Ass.: Santificai e reuni o vosso povo!
Pres.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que nos mandou celebrar este mistério.
Ass.: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Pres.: Na noite em que ia ser entregue, 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!
Ass.: Anunciamos, Senhor, a vossa morte / e
proclamamos a vossa ressurreição. / Vinde, Senhor
Jesus!
Pres.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa

ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja,
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
Ass.: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
Pres.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, seu esposo São José, os
vossos Apóstolos e Mártires N. (o santo do dia ou
padroeiro), e todos os santos, que não cessam de
interceder por nós na vossa presença.
Ass.: Fazei de nós uma perfeita oferenda!
Pres.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este
sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a
salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade
a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o Papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os
bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que
conquistastes.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Pres.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui,
na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo
inteiro.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
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/. Como é difícil para um rico
entrar no Reino de Deus! (bis)
Salmo 118 (119)

– 161Os poderosos me perseguem sem motivos; *
meu coração, porém, só teme a vossa lei.
– 162Tanto me alegro com as palavras que dissestes, *
quanto alguém ao encontrar grande tesouro. (R/.)
– 163Eu odeio e detesto a falsidade, *
porém amo vossas leis e mandamentos!
– 164Eu vos louvo sete vezes cada dia, *
porque justos são os vossos julgamentos. (R/.)
– 165Os que amam vossa lei têm grande paz, *
e não há nada que os faça tropeçar.
– 166Ó Senhor, de vós espero a salvação, *
pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. (R/.)
– 167Obedeço fielmente às vossas ordens, *
e as estimo ardentemente mais que tudo.
– 168Serei fiel à vossa lei, vossa Aliança; *
os meus caminhos estão todos ante vós. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus todo-poderoso, nós vos
pedimos humildemente que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue de Cristo, possamos participar da
vossa 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

