Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 24 de Outubro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXX Domingo do Tempo Comum

A fé é um caminho que se percorre; é como uma luz que se
deve buscar para a própria vida e que só Jesus, o Cristo, pode
dar. Neste domingo, peçamos a Jesus que abra nossos olhos e
nos faça enxergar com perfeição, convertendo-nos de nossa
cegueira espiritual, de nossa acomodação pastoral e nos
deixando conduzir à vida da graça por ele. Com a alegria da
fé, celebremos este domingo...

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/.)

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!
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém, amém, amém, amém.
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.: Frei Fabretti, OFM, CD Partes Fixas CNBB (II).

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!

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!

Ato Penitencial

Oração do Dia

Acolhida

Pres.: No início desta celebração eucarística, peçamos a
conversão do coração, fonte de reconciliação e
comunhão com Deus e com os irmãos. (Silêncio)
M.: Fr. José Luiz Prim, OFM, CD N. Sra. Conc. Ap.
e Cantar a Liturgia.

Pres.: OREMOS – Deus eterno e todo-poderoso,
aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade e dai-nos
amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
(Sentados)

1ª Leitura (Jr 31, 7-9)
Leitura do Livro do Profeta Jeremias.
7Isto diz o Senhor: “Exultai de alegria por Jacó, aclamai
a primeira das nações; tocai, cantai e dizei: ‘Salva,
Senhor, teu povo, o resto de Israel’. 8Eis que eu os trarei
do país do Norte e os reunirei desde as extremidades da
terra; entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e
parturientes: são uma grande multidão os que retornam.
9
Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre
preces; eu os conduzirei por torrentes d’água, por um
caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai
para Israel, e Efraim é o meu primogênito”. – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.

Salmo Responsorial (Salmo 125 (126))
R/. Maravilhas fez conosco o Senhor,
exultemos de alegria!
– 1Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, *
parecíamos sonhar;
– 2aencheu-se de sorriso nossa boca, *
bnossos lábios, de canções. (R/.)
– 2cEntre os gentios se dizia: “Maravilhas *
dfez com eles o Senhor!”
– 3Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, *
exultemos de alegria! (R/.)
– 4Mudai a nossa sorte, ó Senhor, *
como torrentes no deserto.
– 5Os que lançam as sementes entre lágrimas, *
ceifarão com alegria. (R/.)
– 6Chorando de tristeza sairão, *
espalhando suas sementes;
– cantando de alegria voltarão, *
carregando os seus feixes! (R/.)

2ª Leitura (Hb 5, 1-6)
Leitura da Carta aos Hebreus.
1Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e
instituído em favor dos homens nas coisas que se referem
a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados.
2Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no
erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. 3Por
isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do
povo, quanto pelos seus próprios. 4Ninguém deve
atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus,
como Aarão. 5Deste modo, também Cristo não se
atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas
foi aquele que lhe disse: “Tu és o meu Filho, eu hoje te
gerei”. 6Como diz em outra passagem: “Tu és sacerdote

para sempre, na ordem de Melquisedec”. – Palavra do
Senhor. Ass.: Graças a Deus.
(De pé)

Aclamação ao Evangelho
R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Jesus Cristo, Salvador, / destruiu o mal e a morte;
fez brilhar, pelo Evangelho, / a luz e a vida imperecíveis.
(cf. 2Tm 1, 10)

Evangelho (Mc 10, 46-52)
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: 46Jesus saiu de Jericó, junto com seus
discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu,
Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do
caminho. 47Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno,
estava passando, começou a gritar: “Jesus, filho de Davi,
tem piedade de mim!” 48Muitos o repreendiam para que
se calasse. Mas ele gritava mais ainda: “Filho de Davi,
tem piedade de mim!” 49Então Jesus parou e disse:
“Chamai-o”. Eles o chamaram e disseram: “Coragem,
levanta-te, Jesus te chama!” 50O cego jogou o manto, deu
um pulo e foi até Jesus. 51Então Jesus lhe perguntou: “O
que queres que eu te faça?” O cego respondeu: “Mestre,
que eu veja!” 52Jesus disse: “Vai, a tua fé te curou”. No
mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo
caminho. – 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, como o cego do Evangelho,
peçamos ao Senhor Jesus que dê a luz da fé às nossas
vidas. Iluminados pela sua Palavra, elevemos a ele
nossas preces, dizendo:
R/. Senhor Jesus, tende compaixão de nós.
1. Pela santa Igreja, para que viva em profundidade a
Palavra de Deus, a fim de que se torne o sustentáculo
da fé de todos os seus membros, especialmente
aqueles mais fracos; oremos ao Senhor:
2. Pelos que exercem o ministério sacerdotal e pelos
leigos e leigas que desempenham sua missão na
Pastoral da Igreja, para que nenhuma fraqueza

humana os desanime de levar a luz de Cristo a todas
as pessoas; oremos ao Senhor:
3. Pelos (nossos) catecúmenos e iniciandos e pelos seus
catequistas e introdutores, para que o caminho da
Iniciação Cristã seja, de fato, uma “iluminação”,
abrindo seus olhos para a fé em Cristo e os ensinando
a caminhar no seu seguimento; oremos ao Senhor:
4. Por todos nós aqui reunidos e, sobretudo, pelos que
vacilam na fé, para que encontrem, na meditação da
Palavra de Deus e no testemunho de fé da comunidade cristã, a segurança e a alegria que vem do
encontro com a verdade; oremos ao Senhor:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Senhor Jesus Cristo, nós cremos em vós, mas
aumentai a nossa fé a fim de que possamos servir-vos
sempre na alegria e na paz; vós que sois Deus com o Pai,
na unidade do Espírito Santo. 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.: Olhai, ó Deus, com bondade, as oferendas que
colocamos diante de vós, e seja para vossa glória a
celebração que realizamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA IV
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, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é
nossa salvação dar-vos glória: só vós sois o Deus vivo e
verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis
para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque
sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as
coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos
alegrar com a vossa luz.
Ass.: Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz!
Pres.: Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos
servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa
glória. Com eles, também nós e, por nossa voz, tudo o que
criastes celebramos o vosso nome, cantando (dizendo) a
uma só voz: Ass.: Santo, Santo...
Pres.: Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai santo, a
sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas:
criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes
confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu
criador, dominassem toda criatura. E, quando pela
desobediência perderam a vossa amizade, não os
abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes
com bondade, para que, ao procurar-vos, vos pudessem
encontrar.
Ass.: Socorrei, com bondade, os que vos buscam!
Pres.: E, ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos
homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas na
esperança da salvação. E de tal modo, Pai santo, amastes o
mundo que, chegada a plenitude dos tempos, nos enviastes
vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador.
Ass.: Por amor nos enviastes vosso Filho!
Pres.: Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e
nascido da virgem Maria, viveu em tudo a condição
humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação,
aos oprimidos, a liberdade, aos tristes, a alegria. E para
realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e,
ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou vida.
Ass.: Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte!
Pres.: E, a fim de não mais vivermos para nós, mas para
ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai,
o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis para
santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra.
Ass.: Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito!
Pres.: Por isso, nós vos pedimos que o mesmo Espírito
Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o
Corpo e o Sangue Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, para celebrarmos este grande mistério que ele nos
deixou em sinal da eterna aliança.
Ass.: Santificai nossa oferenda pelo Espírito.
Pres.: Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai,
ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no
mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, 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, ele tomou em suas mãos o cálice
com vinho, 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 A 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 da nossa
redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre
os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à
vossa direita e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos
oferecemos o seu Corpo e Sangue, sacrifício do vosso
agrado e salvação do mundo inteiro.
Ass.: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Olhai, com bondade, o sacrifício que destes à vossa
Igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e
do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só
corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o
louvor da vossa glória.
Ass.: Fazei de nós um sacrifício de louvor!
Pres.: E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos
oferecemos este sacrifício: o vosso servo o Papa Francisco,
o nosso Bispo Pedro, os bispos do mundo inteiro, os
presbíteros e todos os ministros, os fiéis que, em torno
deste altar, vos oferecem este sacrifício, o povo que vos
pertence e todos aqueles que vos procuram de coração
sincero.
Ass.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
Pres.: Lembrai-vos também dos que morreram na paz do
vosso Cristo e de todos os mortos, dos quais só vós
conhecestes a fé.
Ass.: A todos saciai com vossa glória!
Pres.: E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai
de bondade, que, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, seu
esposo São José, com os Apóstolos e todos os Santos,
possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde,
com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da
morte, vos glorificaremos por Cristo, Senhor nosso.
Ass.: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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/. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim!
Salmo 129 (130)

– 1Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, *
2escutai a minha voz!
– Vossos ouvidos estejam bem atentos *
ao clamor da minha prece! (R/.)
– 3Se levardes em conta nossas faltas, *
quem haverá de subsistir?
– 4Mas em vós se encontra o perdão, *
eu vos temo e em vós espero. (R/.)
– 5No Senhor ponho a minha esperança, *
espero em sua palavra.
– 6A minh’alma espera no Senhor *
mais que o vigia pela aurora. (R/.)
– 7Espere Israel pelo Senhor *
mais que o vigia pela aurora!
– Pois no Senhor se encontra toda graça *
e copiosa redenção. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, que os vossos sacramentos
produzam em nós o que significam, a fim de que um dia
entremos em plena posse do mistério que agora
celebramos. 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

