Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 17 de Outubro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXIX Domingo do Tempo Comum
Abertura Diocesana do Sínodo dos Bispos

(Orientações às Equipes de Liturgia:
1) A comunidade deve preparar um lugar bem bonito, com flores
e velas, onde será colocado o Evangeliário (ou, na falta dele, a
Bíblia), a ser entronizado no início da celebração, juntamente
com um símbolo do Espírito Santo (pode ser o símbolo da
Pomba, ou um quadro grande representando a descida do
Espírito Santo no Pentecostes, ou uma bandeira com este
símbolo – exemplo a das Santas Missões Populares).
2) Preparar com muito zelo e solenidade essas entradas, como
vem orientado mais abaixo, de acordo com o costume da
comunidade, de modo que seja belo, solene, reverente.
3) Deve-se preparar também a água benta, para a aspersão,
após a renovação da Promessas Batismais.)

Com. Inicial: O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que
compreende que não é o poder e o status, mas sim o serviço
amoroso aos irmãos e irmãs é que agrada a Deus. Neste
Domingo abrimos, conforme o desejo do Santo Padre, em
nossa Diocese da Campanha, a 16ª. Assembleia Geral do
Sínodo dos Bispos, que tem como tema: “Por uma Igreja
sinodal: comunhão, participação e missão”. 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.
Ass.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo!

Abertura do Sínodo dos Bispos 2021 - 2023
Fase Diocesana
Com.: Irmãos e irmãs, o Sínodo dos Bispos, convocado pelo
Papa Francisco, agendado que estava para 2022, foi adiado
para 2023. A inspiração e a sabedoria do Papa encontraram
espaço para ver uma oportunidade nas tantas dificuldades
que a pandemia de covid-19 nos têm trazido. O percurso para
a celebração do Sínodo será dividido em três fases, entre
outubro de 2021 e outubro de 2023, passando por uma fase
diocesana e outra continental, que dará vida a dois
instrumentos de trabalho diferentes, antes da fase definitiva,
ao nível da Igreja universal. A palavra sínodo tem origem no
grego - sýnodos - e quer dizer “caminhar juntos”; é isto o que
o Santo Padre propõe, numa “modalidade inédita” para a
preparação deste grande evento: uma primeira fase vivida em
trabalho de escuta em cada diocese e depois um outro
momento alargado ao âmbito continental. O Santo Padre
abriu oficialmente o Sínodo dos Bispos em Roma, no domingo
passado, dia 10 de outubro, e agora nós, como Igreja
Diocesana da Campanha, o fazemos em nossas paróquias.
Cantemos, invocando o Espírito Santo de Deus, para que ele
nos ilumine e nos conduza neste processo sinodal...
(Enquanto se canta, entroniza-se o símbolo do Espírito
Santo que será colocado num lugar de destaque)
M.: Ir. Míria T. Kolling, CD Envia teu Espírito, Senhor.

1. Oh Vinde, Espírito Criador, / as nossas almas visitai /
e enchei os nossos corações / com vossos dons
celestiais
2. Vós sois chamado o Intercessor, / do Deus excelso o
Dom sem par, / a fonte viva, o fogo, o amor, / a unção
divina e salutar.

3. Sois doador dos sete dons, / e sois poder na mão do
Pai: / por ele prometido a nós, / por nós seus feitos
proclamais.
4. A nossa mente iluminai, / os corações enchei de amor,
/ nossa fraqueza encorajai, / qual força eterna e
protetor.
5. Nosso inimigo repeli, / e concedei-nos vossa paz; / se
pela graça nos guiais, / o mal deixamos para trás.
6. Ao Pai e ao Filho Salvador / por vós possamos
conhecer. / Que procedeis do seu amor / fazei-nos
sempre firmes crer.
(Tendo sido entronizado o símbolo do Espírito, o Pres. da
Celebração motiva o povo a rezar a oração pelo Sínodo, o
que pode ser feito à maneira de repetição:)

Pres.: Irmãos e irmãs, rezemos suplicando que o Espírito
Santo nos ilumine neste caminho de escuta que é o
Sínodo dos Bispos, proposto pelo Santo Padre, o Papa
Francisco:
Ass.: Espírito Santo! / Eis-nos aqui, diante de vós, /
reunidos em vosso Nome. / Nosso Defensor, / vinde,
ficai conosco; / tomai posse do nosso coração. / Mostrai-nos o destino, / caminhai conosco, / conservandonos em comunhão. / Ai de nós, pecadores, / se cairmos
na confusão! / Não o permitais. / Iluminai a nossa
ignorância, / libertai-nos da parcialidade. / Senhor
que dais a vida, / em vós, a unidade, / convosco, a
verdade e a justiça; / em marcha até à vida sem
ocaso: / nós vos suplicamos. / Vós que soprais onde e
como desejais, / a todos dando a possibilidade / de
passar, com Jesus, ao Pai: / nós vos adoramos, / agora
e sempre. / Amém. (Atribuído a São Isidoro de Sevilha (560636), adaptado para o Sínodo)

Com.: A Igreja iluminada pelo Espírito Santo, encontra na
Palavra de Deus, especialmente nos Santos Evangelhos, a sua
motivação para, sempre fiel ao Cristo Senhor, descobrir
novos caminhos, novas metodologias para continuar o
anúncio da Boa Nova. Como povo de Deus, queremos
“caminhar juntos”, participar deste momento tão importante,
unidos ao nosso Bispo, Dom Pedro Cunha Cruz, aos nossos
sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, na escuta de
todo o povo, alimentados pela Palavra de Vida Eterna que só
Jesus Cristo pode nos dar. Vamos entronizar em nosso meio o
Livro dos Evangelhos (ou a Bíblia), cantando...
(Enquanto se canta, entroniza-se o Evangeliário (ou a
Bíblia) que será colocado num lugar de destaque, junto ao
Símbolo do Espírito Santo)
L. e M.: Marcos da Matta, CD Missa Sertaneja I.

R/. Jesus Filho de Deus vivo / nos ensina como amar. /
Vivenciando suas palavras / muita coisa em nossa
vida vai mudar. (bis)
1. A nossa fé, será fortificada! / Nossa esperança, será
continuada! / A nossa luta, vai sempre transformar! /
E o Evangelho certamente vai brilhar (R/.)

2. Fraternidade, vai ser nosso ideal! / A caridade,
vencerá o mal! / A alegria, vai se manifestar! / E o
Evangelho certamente vai brilhar! (R/.)
3. Os ministérios, vão ser multiplicados! / Nenhuma
ovelha, vai ser abandonada! / Na liturgia, a fé bem
celebrada! / E o Evangelho certamente vai brilhar! (R/.)

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 – Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos
a graça de estar sempre ao vosso dispor, e vos servir de
todo coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

(Sentados)

1ª Leitura (Is 53, 10-11)
Leitura do Livro do Profeta Isaías.
10O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo
sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura, e
fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. 11Por esta
vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita.
Meu Servo, o justo, fará justos inúmeros homens,
carregando sobre si suas culpas. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 32 (33))
R/. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
pois, em vós, nós esperamos!
– 4Pois reta é a palavra do Senhor, *
e tudo o que ele faz merece fé.
– 5Deus ama o direito e a justiça, *
transborda em toda a terra a sua graça. (R/.)
– 18Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, *
e que confiam esperando em seu amor,
– 19para da morte libertar as suas vidas *
e alimentá-los quando é tempo de penúria. (R/.)
– 20No Senhor nós esperamos confiantes, *
porque ele é nosso auxílio e proteção!
– 22Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, *
da mesma forma que em vós nós esperamos! (R/.)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 14Temos um sumo sacerdote eminente, que
entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. 15Com efeito,
temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de
nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo
como nós, com exceção do pecado. 16Aproximemo-nos
então, com toda a confiança, do trono da graça, para
conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um
auxílio no momento oportuno. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.
(De pé)
(Enquanto se canta, quem vai proclamar o Evangelho pode
pegar o Evangeliário no lugar onde foi colocado e levá-lo ao
ambão para dele fazer a proclamação)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Jesus Cristo veio servir, / Jesus Cristo dar a sua vida,
Jesus Cristo veio salvar, / viva Cristo, Cristo viva!
(Mt 10, 45)

Pres.: O Senhor esteja convosco.
Ass.: Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo

Homilia
(Momento de silêncio para meditação pessoal)

2ª Leitura (Hb 4, 14-16)

Evangelho (Mc 10, 35-45 – mais longo)

segundo Marcos.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo: 35Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram
a Jesus e lhe disseram: “Mestre, queremos que faças por
nós o que vamos pedir”. 36Ele perguntou: “O que quereis
que eu vos faça?” 37Eles responderam: “Deixa-nos sentar
um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres
na tua glória!” 38Jesus então lhes disse: “Vós não sabeis
o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou
beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou
ser batizado?” 39Eles responderam: “Podemos”. E ele
lhes disse: “Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e
sereis batizados com o batismo com que eu devo ser
batizado. 40Mas não depende de mim conceder o lugar à
minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a
quem foi reservado”. 41Quando os outros dez discípulos
ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. 42Jesus
os chamou e disse: “Vós sabeis que os chefes das nações
as oprimem e os grandes as tiranizam. 43Mas, entre vós,
não deve ser assim: quem quiser ser grande, seja vosso
servo; 44e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de
todos. 45Porque o Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate
para muitos”. – Palavra da Salvação.
Ass.: Glória a vós, Senhor.
(Sentados)

(De pé)

Renovação das Promessas Batismais
Pres.: Meus irmãos e minhas irmãs, somos povo de
batizados, e, por isso, chamados a assumir responsabilidades na vida e na missão da Igreja. O Santo Padre, o
Papa Francisco, deseja que sejamos cada vez mais participantes e que estejamos em comunhão. Vamos renovar
as promessas do batismo, comprometendo-nos com o
caminho sinodal que vamos iniciar na Igreja:
Pres.: Para viver na liberdade dos filhos de Deus,
renunciais ao pecado? Ass.: Renuncio.
Pres.: Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo
o que vos possa desunir, para que o pecado não domine
sobre vós? Ass.: Renuncio.
Pres.: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio,
autor e princípio do pecado? Ass.: Renuncio.
Pres.: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do
céu e da terra? Ass.: Creio.
Pres.: Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso
Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi
sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?
Ass.: Creio.

Pres.: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na
ressurreição dos mortos e na vida eterna? Ass.: Creio.
Pres.: O Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito
Santo, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no
Cristo Jesus, nosso Senhor. Ass.: Amém.
(Enquanto se canta, o pres. da Celebração asperge a
assembleia, com a água benta.)
L. e M.: Pe. Zezinho, SCJ, CD Sol nascente, Sol poente.

1. Eu te peço desta água que tu tens: / é água viva, meu
Senhor! / Tenho sede, tenho fome de amor / e acredito
nesta fonte de onde vens. / Vens de Deus, estás em
Deus, também és Deus, / e Deus contigo faz um só. /
Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, / quero
viver eternamente ao lado teu!
R/. És água viva, és vida nova! / E todo dia me batizas
outra vez! / Me fazes renascer, me fazes reviver: /
eu quero água desta fonte de onde vem! (bis)

Oração da Assembleia
Pres.: Irmãos e irmãs em Cristo, reunidos para celebrar
os mistérios da nossa Redenção, rezemos ao Deus todopoderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de
toda bênção e toda vida, dizendo:
R/. Senhor, Pai de bondade, escutai-nos e atendei-nos.
1. Pela Igreja de Deus, nascida do lado de Cristo
traspassado por nossos pecados, para que seja sinal de
seu amor e de sua misericórdia entre os seres
humanos; rezemos ao Senhor:
2. Por nossa Igreja Diocesana, para que nosso caminho
nos próximos meses se baseie na escuta conjunta da
Palavra de Deus, a fim de que, neste caminho do
Sínodo dos Bispos, nos animemos a falar com
valentia e confiança filial, integrando a liberdade, a
verdade e o amor; rezemos ao Senhor:
3. Por todos nós que aqui estamos, para que, percorrendo
a partir de agora o caminho Sinodal proposto pelo
Santo Padre, cresçamos na nossa responsabilidade
partilhada da missão que nos foi confiada; rezemos ao
Senhor:
4. Por todas as lideranças que participarão ativamente do
Sínodo, para que todas as decisões tomadas sejam
alcançadas por discernimento através de um consenso
que surja da obediência comum ao Espírito Santo;
rezemos ao Senhor:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Deus, nosso refúgio e força, que sois a fonte da
compaixão, atendei às suplicas de vossa Igreja para
alcançarmos com segurança o que pedimos com fé. 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.: Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons servindo-vos
com liberdade, para que, purificados pela vossa graça,
sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em
vossa honra. 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. Concedeinos 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.: Todas as vezes que comemos deste pão / e bebemos
deste cálice, / anunciamos, Senhor, a vossa morte, /
enquanto esperamos a vossa vinda!
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/. O Filho do Homem não veio
para ser servido, mas para servir
e dar sua vida como preço por muitos,
e dar sua vida como preço por muitos.
Salmo 39 (40)

– 7Sacrifício e oblação não quisestes, *
mas abristes, Senhor, meus ouvidos;
– não pedistes ofertas nem vítimas, *
8e então eu vos disse: “Eis-me aqui!” (R/.)
– 8bSobre mim está escrito no livro: *
9“Com prazer faço a vossa vontade,
– Guardo em meu coração vossa lei!” *
5É feliz quem a Deus se confia! (R/.)
– 10Proclamei toda a vossa justiça, *
sem retê-la no meu coração;
– vosso auxílio e lealdade narrei. *
11Não calei vossa graça e verdade. (R/.)
– 12Não negueis para mim vosso amor! *
Vossa graça e verdade me guardem!
– 14Dignai-vos, Senhor, libertar-me, *
vinde logo, Senhor, socorrer-me! (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da
nossa participação na Eucaristia para que, auxiliados
pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores
eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS
Bênção Final
Pres.: O Senhor esteja convosco!
Ass.: Ele está no meio de nós.
Pres.: Somos o Corpo de Cristo, e cada um de nós é um
membro desse corpo. Vós, que sois o seu povo, que o
Senhor vos guarde na unidade do seu amor, para que o
mundo possa acreditar. Ass.: Amém.
Pres.: Todos somos chamados à santidade. Vós, os fiéis
leigos e todo o povo de Deus, fomentem a vida uns com
os outros segundo a luz do Evangelho. Ass.: Amém.
Pres.: O Corpo de Cristo constrói-se através de diversos
carismas e ministérios. Que o Senhor vos mantenha fiéis
e alegres no serviço da missão da Igreja. Ass.: Amém.
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

