Diocese da Campanha/MG – Ano B (São Marcos) – 31 de Outubro de 2021 – Solenidade – Cor: Verde

XXXI Domingo do Tempo Comum

No Novo Testamento, o amor a Deus aparece inseparável do
amor ao próximo: os dois mandamentos são, na verdade, um
só, assim como também o amor é um só. Isto é, há um só amor
com duas faces; e a ligação essencial entre amor de Deus e
amor dos seres humanos está no centro de toda a vida cristã,
como Jesus hoje nos ensina. Com alegria, iniciemos nossa
celebração eucarística...

RITOS INICIAIS
(De pé)

Processional de Entrada
Versão e M.: Ir. Miria T. Kolling, CD Liturgia VII.

R/. Não me abandones, Senhor, / vem socorrer, / vem
socorrer, / vem socorrer, / depressa, vem, meu
Salvador!
Salmo 143 (142)

1. Ó Senhor, escuta a prece / que te faço e o meu pedido!
/ Vem! Me atende, Deus fiel! / Eu preciso ser ouvido.
/ Se vieres nos julgar, / todo mundo está perdido. (R/.)
2. Lembro os dias do passado: / os teus feitos que me
alentam. / Eu te estendo as minhas mãos, / a
minh’alma está sedenta, / como terra esturricada, /
ressequida e poeirenta. (R/.)
3. Vem, me ensina a fazer sempre, / ó Senhor, tua
vontade! / Teu Espírito me guia / a uma terra
conquistada. / Vem, renova minha vida, / das
angústias libertada. (R/.)

Acolhida
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!

Ato Penitencial
Pres.: Em Jesus Cristo, o Justo, que intercede por nós e
nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao
arrependimento para sermos menos indignos de
aproximar-nos da mesa do Senhor. (Silêncio)
M.: Fr. Wanderson Luiz de Freitas, O.Carm.

Solo: Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie eleison! (4x)
Solo: Cristo, que viestes chamar os pecadores,
tende piedade de nós.
R/. Christe eleison! (4x)
Solo: Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai,
tende piedade de nós.
R/. Kyrie eleison! (4x)
Pres.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Ass.: Amém.

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 de poder e misericórdia, que
concedeis a vossos filhos e filhas a graça de vos servir
como devem, fazei que corramos livremente ao encontro
das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Ass.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

(Sentados)

(De pé)

1ª Leitura (Dt 6, 2-6)

Aclamação ao Evangelho

Leitura do Livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo dizendo: 2“Temerás o Senhor teu
Deus, observando durante toda a vida todas as suas leis e
os seus mandamentos que te prescrevo, a ti, a teus filhos
e netos, a fim de que se prolonguem os teus dias. 3Ouve,
Israel, e cuida de os pôr em prática, para seres feliz e te
multiplicares sempre mais, na terra onde corre leite e
mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais.
4Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
5Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com
toda a tua alma e com todas as tuas forças. 6E trarás
gravadas em teu coração todas estas palavras que hoje te
ordeno”. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

R/. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia! (bis)
V/. Quem me ama realmente, / guardará minha palavra,
e meu Pai o amará, / e a ele nós viremos.

Salmo Responsorial (Salmo 17(18))
R/. Eu vos amo, ó Senhor, porque sois minha força!
– 2Eu vos amo, ó Senhor! Sois minha força, *
3aminha rocha, meu refúgio e Salvador!
– Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, *
minha força e poderosa salvação. (R/.)
– 3bcÓ meu Deus, sois o rochedo que me abriga *
sois meu escudo e proteção: em vós espero!
– 4Invocarei o meu Senhor: a ele a glória! *
e dos meus perseguidores serei salvo! (R/.)
– 47Viva o Senhor! Bendito seja o meu Rochedo! *
E louvado seja Deus, meu Salvador!
– 51abConcedeis ao vosso rei grandes vitórias *
e mostrais misericórdia ao vosso Ungido. (R/.)

2ª Leitura (Hb 7, 23-28)
Leitura da Carta aos Hebreus.
Irmãos: 23Os sacerdotes da antiga aliança sucediam-se
em grande número, porque a morte os impedia de
permanecer. 24Cristo, porém, uma vez que permanece
para a eternidade, possui um sacerdócio que não muda.
25Por isso ele é capaz de salvar para sempre aqueles que,
por seu intermédio, se aproximam de Deus. Ele está
sempre vivo para interceder por eles. 26Tal é
precisamente o sumo sacerdote que nos convinha: santo,
inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado
acima dos céus. 27Ele não precisa, como os sumos
sacerdotes oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por
seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o
fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. 28A
Lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à
fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio
depois da Lei, constituiu alguém que é Filho, perfeito
para sempre. – Palavra do Senhor.
Ass.: Graças a Deus.

(Jo 14,23)

Evangelho (Mc 12, 28b-34)
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: 28bUm mestre da Lei, aproximou-se de
Jesus e perguntou: “Qual é o primeiro de todos os
mandamentos?” 29Jesus respondeu: “O primeiro é este:
Ouve, ó Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
30Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a
tua força! 31O segundo mandamento é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo! Não existe outro
mandamento maior do que estes”. 32O mestre da Lei
disse a Jesus: “Muito bem, Mestre! Na verdade, é como
disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele.
33Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, e com toda
a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do
que todos os holocaustos e sacrifícios”. 34Jesus viu que
ele tinha respondido com inteligência, e disse: “Tu não
estás longe do Reino de Deus”. E ninguém mais tinha
coragem de fazer perguntas a Jesus. – 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, levemos nossos pedidos a Deus,
que é amor, pedindo para que ele preencha o nosso
coração com a sua ternura, dizendo:
R/. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor.
1. Senhor, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos
bispos, presbíteros e diáconos, para que se recordem
sempre que viver os mandamentos é a melhor maneira
de os ensinar a todos; nós vos suplicamos:
2. Senhor, pelos cristãos, pelos judeus e pelos
mulçumanos, que adoram ao Deus único, para que
saibam dizer aos homens e mulheres que se voltam

para os ídolos dos tempos atuais, que amar a Deus é a
verdadeira felicidade; nós vos suplicamos:
3. Senhor, por todos os que se deixam contaminar pelo
ódio e pela violência, desrespeitando a vida e a
liberdade de seus irmãos e irmãs, muitas vezes em
nome da fé e da religião, para que compreendam que
amar a Deus é amar ao próximo; nós vos suplicamos:
4. Senhor, pela nossa comunidade aqui reunida, para que
a participação do único pão na Eucaristia aumente a
nossa fé e não deixe que separemos o amor de Deus
do amor dos irmãos e irmãs; nós vos suplicamos:
(Pode haver outras preces da comunidade)

Pres.: Gravai, Senhor, em nossos corações o caminho
dos vossos mandamentos e fazei que, em todo tempo e
lugar, vos amemos de todo coração e ao próximo como a
nós mesmos. 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.: Ó Deus, que este sacrifício se torne uma oferenda
perfeita aos vossos olhos e fonte de misericórdia para
nós. Por Cristo, nosso Senhor. Ass.: Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI - D
(Jesus que passa fazendo o bem)

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, Pai
misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho,
Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se
mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres,
pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos
perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra
anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como
filhos e filhas. Por essa razão, com todos os Anjos e
Santos, nós vos louvamos e bendizemos, e proclamamos
o hino de vossa glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
Ass.: Santo, santo, santo...
Pres.: Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó
Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis
no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho,
presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu
amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as
Escrituras e parte o pão para nós.
Ass.: O vosso Filho permaneça entre nós!
Pres.: Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis
o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e
do vinho, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ass.: Mandai o vosso Espírito Santo!
Pres.: Na véspera de sua paixão, durante a última Ceia,
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, tomando 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.: 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, ó Pai santo, a memória de
Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e
morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e
colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso
amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e
o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da
vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal
de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela

força do Espírito do vosso amor, sejamos contados,
agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso
Filho, cujo Corpo e Sangue comungamos.
Ass.: Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
Pres.: Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição
na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa
Francisco, o nosso bispo Pedro, com todos os bispos,
presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes.
Ass.: Confirmai o vosso povo na unidade!
Pres.: Dai-nos olhos para ver as necessidades e os
sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs; inspirai-nos
palavras e ações para confortar os desanimados e
oprimidos; fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o
seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço
a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da
liberdade, da justiça e da paz, para que toda a
humanidade se abra à esperança de um mundo novo.
Ass.: Ajudai-nos a criar um mundo novo!
Pres.: Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs (N. e N.),
que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os
falecidos, cuja fé só vós conhecestes: acolhei-os na luz
da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a
plenitude da vida.
Ass.: Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
Pres.: Concedei-nos, ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna,
onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão
com a bem-aventurada Virgem Maria, com os Apóstolos
e Mártires, (com S. N.: santo do dia ou padroeiro) e
todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por
Jesus Cristo, vosso Filho.
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

Processional de Comunhão
M.: Pe. José Weber, SVD, CD Cantos do Evangelho Vol. 6,
Tempo Comum-Ano B.

R/. Amarás o Senhor, o teu Deus,
com todas as forças da alma!
E a teu próximo como a ti mesmo! (bis)
Salmo 17 (18)

– 2Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, *
minha rocha, meu refúgio e Salvador!
– Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, *
minha força e poderosa Salvação! (R/.)
– 7Ao Senhor eu invoquei na minha angústia *
e elevei o meu clamor para o meu Deus;
– de seu Templo ele escutou a minha voz, *
e chegou a seus ouvidos o meu grito. (R/.)
– 17Lá do alto ele estendeu a sua mão *
e das águas mais profundas retirou-me;
– 18libertou-me do inimigo poderoso *
e de rivais muito mais fortes do que eu. (R/.)
– 19Assaltaram-me no dia da aflição, *
mas o Senhor foi para mim um protetor;
– 20colocou-me num lugar bem espaçoso: *
o Senhor me libertou, porque me ama. (R/.)
– 29Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada; *
ó meu Deus, iluminais as minhas trevas.
– 30Junto convosco eu enfrento os inimigos, *
com vossa ajuda eu transponho altas muralhas. (R/.)
(De pé)

Oração depois da Comunhão
Pres.: OREMOS – Ó Deus, frutifique em nós a vossa
graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos,
possamos receber o que prometem. Por Cristo, nosso
Senhor. Ass.: Amém.

RITOS FINAIS

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!

Bênção Final

Saudação da Paz

Canto Final

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)

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!
1. Ao deixar a celebração / com palavras de salvação, /
corra atrás do seu irmão, / leve a ele a evangelização,
ô ô, ô...
R/. Vamos para casa evangelizar, / vamos ao trabalho
evangelizar! / Vamos para a rua evangelizar, /
vamos nesta vida evangelizar! (2x) / Evangelizar!
Mensageiros da Paz! (bis)

