Ano B / Tempo Comum / Verde
15º DOMINGO DO TEMPO COMUM

Ano 42 - Nº 2484 - 11/07/2021

3. ATO PENITENCIAL

S. 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 nos aproximar da mesa do Senhor.
Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai,
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (2x)
Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos,
Christe, eleison! Christe, eleison! (2x)
Senhor, que sois a vida que renova o mundo,
Kyrie, eleison! Kyrie, eleison! (2x)

RITOS INICIAIS
A. Amadas e amados do
Senhor - que aqui nos reúne e
“nos predestinou para sermos
seus filhos adotivos por
intermédio de Jesus Cristo,
conforme a decisão da sua
vontade, para o louvor da
sua glória e da graça com
que ele nos cumulou no seu
Bem-amado”- celebremos
tão imenso dom. Cantemos.

1. CANTO DE ABERTURA

1. Juntos, bem presentes estamos / e na fé
celebramos nosso encontro / com Deus e
Senhor. / Temos nossa história de vida; / seja
alegre ou sofrida, tudo canta / em sincero louvor.
Viver é encontrar-se com Deus, / com os irmãos.
/ No encontro com o mundo está nossa missão.
2. Gestos, todo o bem que fazemos / nesta hora
trazemos num encontro / de fé, gratidão. /
Passos, nos caminhos que andamos, / para Deus
orientamos, / como um povo que quer ser irmão.
3. Tempo, ocupado na lida, / a serviço da vida,
corresponde / ao que Deus quer de nós. /
Sonhos de um mundo fraterno / só o amor,
que é eterno, / pode nos garantir e nos dar.

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a constância de Cristo,
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor
de Cristo.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza
à vida eterna.
T. Amém.

4. HINO DE LOUVOR

T. Glória a Deus nas alturas e paz na terra
aos homens por Ele amados. Senhor Deus,
rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós
vos adoramos, nós vos glorificamos, nós
vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
Vós, que tirais o pecado do mundo, tende
piedade de nós. Vós, que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós, que
estais à direita do Pai, tende piedade de nós.
Só vós sois o Santo; só vós, o Senhor; só vós,
o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO

S. Oremos: (pausa) Ó Deus, que mostrais a luz
da verdade aos que erram, para retomarem o
bom caminho, dai a todos os que professam a fé
rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar
tudo o que é digno desse nome. P.N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
A. Escutemos o que Senhor nos
fala: verdade e amor, justiça e
paz, convocação contínua para
sermos profetas e discípulosmissionários. Ouçamos.

6. PRIMEIRA LEITURA (Am 7,12-15)

Leitura da Profecia de Amós.
Naqueles dias, disse Amasias, sacerdote de
Betel, a Amós: “Vidente, sai e procura refúgio
em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer
a profecia; mas em Betel não deverás insistir em
profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a
corte do reino”. Respondeu Amós a Amasias,
dizendo: “Não sou profeta nem sou filho de
profeta; sou pastor de gado e cultivo sicômoros.
O Senhor chamou-me, quando eu tangia o
rebanho, e o Senhor me disse: ‘Vai profetizar
para Israel, meu povo’”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL [Sl 84 (85)]

Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a
vossa salvação nos concedei!
• Quero ouvir o que o Senhor irá falar: / é a paz
que ele vai anunciar. / Está perto a salvação dos
que o temem, / e a glória habitará em nossa terra.
• A verdade e o amor se encontrarão, / a justiça
e a paz se abraçarão; / da terra brotará a
fidelidade, / e a justiça olhará dos altos céus.
• O Senhor nos dará tudo o que é bom, / e a
nossa terra nos dará suas colheitas; / a justiça
andará na sua frente / e a salvação há de
seguir os passos seus.

8. SEGUNDA LEITURA (Ef 1,3-10 - “mais breve”)

Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus
Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção
do seu Espírito em virtude de nossa união com
Cristo, no céu. Em Cristo, ele nos escolheu, antes
da fundação do mundo, para que sejamos santos
e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos
predestinou para sermos seus filhos adotivos por
intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão
da sua vontade, para o louvor da sua glória e da
graça com que ele nos cumulou no seu Bemamado. Pelo seu sangue, nós somos libertados.
Nele, as nossas faltas são perdoadas, segundo
a riqueza da sua graça, que Deus derramou
profusamente sobre nós, abrindo-nos a toda a
sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o
mistério da sua vontade, o desígnio benevolente
que de antemão determinou em si mesmo,
para levar à plenitude o tempo estabelecido e
recapitular em Cristo o universo inteiro: tudo o
que está nos céus e tudo o que está sobre a terra.
Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Que o Pai do Senhor Jesus Cristo nos dê do
saber o seu Espírito e conheçamos, assim, a
esperança à qual nos chamou, como herança!

10. EVANGELHO (Mc 6,7-13)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo Marcos.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e
começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes
poder sobre os espíritos impuros. Recomendoulhes que não levassem nada para o caminho, a
não ser um cajado: nem pão, nem sacola, nem
dinheiro na cintura. Mandou que andassem
de sandálias e que não levassem duas túnicas.
E Jesus disse ainda: “Quando entrardes numa
casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum
lugar não vos receberem, nem quiserem vos
escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos
pés, como testemunho contra eles!” Então
os doze partiram e pregaram que todos se
convertessem. Expulsavam muitos demônios e
curavam numerosos doentes, ungindo-os com
óleo. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da
Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à
mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus; está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os
vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo; na
santa Igreja católica; na comunhão dos santos;
na remissão dos pecados; na ressurreição da
carne; na vida eterna. Amém.

12. PRECES DA COMUNIDADE

S. Na força do Espírito que nos conduz,
elevemos ao Senhor Deus nossa prece, para
que, na sua bondade, olhe por nós e para a
missão à qual nos chamou.
L. Pela Igreja, nela e com ela, os empobrecidos
sintam que a verdade e o amor se encontram, a
justiça e a paz se abraçam, suplicamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Por nossas comunidades, que vivam o
desapego para melhor sair ao encontro dos que
precisam da libertação dos poderes do mal e
da cura das enfermidades, suplicamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Por quem exerce qualquer tipo de poder,
queimem seus corações no zelo pela defesa
das crianças e dos direitos delas, suplicamos:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
(Preces da comunidade)

S. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a
vossa salvação nos concedei; ouvi, propício,
as nossas súplicas. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. “O Senhor nos dará tudo
o que é bom, e a nossa terra
nos dará suas colheitas”, que
oferecemos em pão e vinho,
na certeza de que Ele nos
doará o Pão da Salvação e o
Cálice da Benção.

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS

1. É do encontro da semente com a terra / que
germina o grão de trigo para o pão. / É o ramo
da videira unido ao tronco / que dá uvas para
o vinho da oblação.
Todos os nossos encontros / se expressam no
vinho e no pão; / ao altar os trazemos agora /
para o encontro da celebração.
2. É do encontro dos que lutam e trabalham,
/ solidários, motivados pelo amor, / que
renasce um mundo novo na justiça, / bem
de acordo com os planos do Senhor.
3. É do encontro que a fé nos proporciona /
que resulta a alegria de servir; / esperanças
que se colhem no caminho / nos animam no
caminho prosseguir.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.
S. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja
em oração e fazei crescer em santidade os fiéis
que participam deste sacrifício. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA VI-B

“Deus conduz sua Igreja pelo caminho da
salvação”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em
todo lugar, Senhor, Pai santo, criador do mundo
e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da
vossa sabedoria, agindo sempre no meio de
nós. Com vosso braço poderoso, guiastes pelo
deserto o vosso povo de Israel. Hoje, com a luz
e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre
a vossa Igreja, peregrina neste mundo; e por
Jesus Cristo, vosso Filho, a acompanhais pelos

caminhos da História até a felicidade perfeita
em vosso reino. Por essa razão, também nós,
com os Anjos e Santos, proclamamos a vossa
glória, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do
universo! O céu e a terra proclamam a vossa
glória. Hosana nas alturas! Bendito o que vem
em nome do Senhor! Hosana nas alturas!
S. 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.
T. O vosso Filho permaneça entre nós!
S. 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.
T. Mandai o vosso Espírito Santo!
S. 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.
S. 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 REMISSÃO DOS
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição!
S. 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.
S. 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.
T. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Fortalecei, Senhor, na unidade os convidados
a participar da vossa mesa. Em comunhão com
o nosso papa Francisco e o nosso bispo Pedro,
com todos os bispos, presbíteros, diáconos
e com todo o vosso povo, possamos irradiar
confiança e alegria e caminhar com fé e
esperança pelas estradas da vida.
T. Tornai viva nossa fé, nossa esperança!

S. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs 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.
T. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna!
S. Concedei-nos ainda, no fim da nossa
peregrinação terrestre, chegarmos todos à
morada eterna, onde viveremos para sempre
convosco. E em comunhão com a bemaventurada Virgem Maria, com São José, seu
esposo, com os Apóstolos e Mártires, e todos
os Santos, vos louvaremos e glorificaremos, por
Jesus Cristo, vosso Filho.
S. 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.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa
casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho,
para nele seus filhotes colocar: vossos altares,
ó Senhor Deus do Universo! Vossos altares,
ó meu Rei e meu Senhor! Felizes os que
habitam vossa casa; para sempre haverão de
vos louvar!

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. O mesmo Cristo que passava nos caminhos,
/ amando a todos e acolhendo os excluídos,
/ aqui se encontra neste pão que recebemos;
/ é seu desejo que vivamos sempre unidos.
No Cristo-pão há encontro e acolhida / nos
animando a um novo encontro com a vida. (2x)
2. Um Deus humano, que se encontra com
os simples, / revela ao mundo o coração de
Deus-bondade, / socorre enfermos e perdoa
os pecadores, / convida a todos para a mesa
da unidade.
3. Sinais de morte transformou em sinais
de vida, / porque à vida todos nós fomos
chamados. / Os mudos falam e os coxos
vão andando, / os oprimidos das prisões vai
libertando.
4. Deus, solidário com a dor da humanidade,
/ vem ao encontro da ovelha desgarrada, /
sustenta os fracos e dá a quem tem fome, /
chamando todos a uma nova caminhada.
LITURGIA SEMANAL
2 feira: Ex 1,8-14.22; Sl 123(124); Mt 10,34-11,1.
3ª feira: Ex 2,1-15; Sl 68(69); Mt 11,20-24.
4ª feira: Ex 3,1-6.9-12; Sl 102(103); Mt 11,25-27.
5ª feira: Ex 3,13-20; Sl 104(105); Mt 11,28-30.
NS. do Carmo: Zc 2,14-17; Lc 1; Mt 12,46-50.
Sábado: Ex 12,37-42; Sl 135(136); Mt 12,14-21.
16º DTC: Jr 23,1-6; Sl 22(23); Ef 2,13-18; Mc 6,30-34.
a

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Alimentados pela vossa
Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que
cresça em nós a vossa salvação cada vez que
celebramos este mistério. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Somos ungidos, pelos apóstolos, com o
óleo do Batismo e da Crisma; imploramos
bênçãos para continuarmos firmes na missão
de anunciar o Senhor com nossas vidas.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Tempo Comum, III
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Deus todo-poderoso vos abençoe na sua
bondade e infunda em vós a sabedoria da
salvação.
T. Amém!
S. Sempre vos alimente com os ensinamentos
da fé e vos faça perseverar nas boas obras.
T. Amém!
S. Oriente para ele os vossos passos e vos
mostre o caminho da caridade e da paz.
T. Amém!
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho
e Espírito Santo.
T. Amém!
S. A alegria do Senhor seja a vossa força; ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus!

20. CANTO FINAL

1. Quando o espírito de Deus soprou, / o mundo
inteiro se iluminou. / A esperança na terra
brotou, / e o povo novo deu-se as mãos e
caminhou!
Lutar e crer, vencer a dor, / louvar ao Criador!
/ Justiça e paz hão de reinar. / E viva o amor!
2. Quando Jesus a terra visitou, / a Boa-Nova
da justiça anunciou. / O cego viu, o surdo
escutou, / e os oprimidos das correntes
libertou.
3. Nosso poder está na união: / o mundo novo
vem de Deus e dos irmãos. / Vamos lutando
contra a divisão, / e preparando a festa da
libertação!
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