
Nº 2.110   (Ano B/Verde)  12° Domingo do Tempo Comum     21 de junho de 2015

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

A FÉ QUE RESISTE À TENTAÇÃO

.01. MOTIVAÇÃO
C. Recebemos do Senhor a certeza de sua
presença no meio da tempestade. Entramos
no mistério de sua pessoa.
Refrão: Eu confio em nosso Senhor com
fé, esperança e amor (2x).
C. Celebramos a Páscoa de Jesus Cristo.
Ela se manifesta nas pessoas e grupos que
vivem confiando em Jesus. Cantemos:

02. CANTO
Siga a Deus não duvide do caminho...
n° 1.150

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Irmãos e irmãs, sob a proteção de Deus,
iniciemos nossa celebração. Saudemos a
Trindade Santa com o sinal da nossa fé:
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém!
D. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos perdão a Deus por não con-
fiarmos em seu poder e amor por nós. Ou
quando O buscamos somente em situações
desesperadoras.
D. Senhor, que sois o Caminho que leva
ao Pai, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que sois a Verdade que ilumina
os povos, tende piedade de nós.



Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que sois a Vida que renova o
mundo, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso e misericórdioso,
perdoe os nossos pecados e nos ajude a
viver na fé. Que um dia alcancemos a vida
eterna. Amém!

05. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus na imensidão... n° 237

06. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, dai-nos a graça
de Vos amar e respeitar. Nunca cessais
de conduzir os que firmais no Vosso
amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Acolhamos a Palavra de ânimo para nos-
sa comunidade. Ouvindo-a com fé, supe-
ramos todo medo.

PRIMEIRA LEITURA: Jó 38,1.8-11

L.1 Leitura do Livro do Jó.

SALMO RESPONSORIAL: 106(107)
Refrão: Dai graças ao Senhor, porque
Ele é bom, porque eterna é a sua mise-
ricórdia!

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 5,14-17

L.2 Leitura da Segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios.

EVANGELHO: Mc 4, 35-41

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Aleluias no Senhor n° 302

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Jó havia pedido uma audiência a Deus. Ele
faria perguntas e rebateria suas acusações.
Aí a resposta veio. A tempestade, sinal gran-
dioso da natureza, é um elemento das ma-
nifestações divinas. Aqui ela representa a
situação desesperadora de Jó: é no sofri-
mento que Deus vai lhe falar. Este trecho
de Jó mostra que Deus é soberano sobre
as forças do mal. Aqui são simbolizadas
pelo mar, que, impetuoso e assustador, tem
sua força quebrada pela areia das praias.
Deus, portanto, não permite que o mal
avassale o mundo e as pessoas. Deus é
maior e mais forte que todas as tragédias
humanas!
Marcos busca responder à pergunta: quem
é Jesus? O Evangelho de hoje é um teste
para a comunidade que segue Jesus. Jesus,
com seus discípulos, se encaminha ao ou-
tro lado do lago. Vão aos pagãos, àqueles
que não conhecem a revelação do projeto
de Deus. A travessia do lago é cheia de
perigos e conflitos. Mas Jesus também par-
ticipa da travessia. Marcos recorda que
outras barcas estavam com ele. Sinal de que
as comunidades de todos os tempos e lu-
gares são convocadas à travessia. O peri-
goso mar representa as forças do mal, con-
trárias ao projeto de Deus. O sono de Je-
sus durante a tempestade lembra a sua pai-
xão. Seu despertar lembra a Ressurreição.
Os discípulos entendem o que está aconte-
cendo e se perguntam:  "Quem é este ho-
mem a quem até o vento e o mar obede-
cem?" Jesus manifesta seu poder enfrentan-
do o oceano, símbolo dos poderes adver-
sos. Revela a presença permanente de Deus
que conduz nosso mundo até mesmo no



caos. Adverte-nos para os medos que te-
mos e nos paralisam. Lembra que o con-
trário do medo é a fé. Por que Jesus censu-
ra os discípulos?  Eles não acreditam Nele?
A falha deles foi lembrar-se do Mestre so-
mente quando estavam desesperados. Há
cristãos que só lembram de Deus na hora
dos seus problemas. Mas o cristão deve
anunciar Jesus a todos que não o conhe-
cem. Assim O conheceremos melhor como
o Filho de Deus, o Salvador.
Segundo Paulo, é nova criatura quem está
em Cristo. E isto significa participar da nova
realidade: superar rivalidades e divisões. A
força que anima a comunidade é o amor ao
Cristo . Assim iremos às últimas
consequências.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Com sinceridade no coração, professe-
mos nossa fé: Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. A oração do humilde atravessa as nu-
vens. Cheios de fé, invoquemos o Senhor,
Pai justo e misericordioso.
Todos: Senhor, nós temos confiança em
Vós.
L.1 Que a Igreja, barca dos Apóstolos sa-
cudida pelos ventos, desperte a sua fé e dis-
sipe seus temores, rezemos.
L.2 Que o mundo, afligido por males, des-
cubra Jesus que renova a vida, rezemos.
L.2 Que Jesus acalme tempestades e tor-
mentas na  vida de navegantes e pescado-
res, rezemos.
L.1 Que fracasso e incompreensões não
façam desistir os que servem ao próximo,
rezemos.
L.2 Que a exemplo de São João Batista, a
paróquia de Braço do Rio confie em Deus,
rezemos.

D. Senhor Deus, a palavra do Vosso Filho
acalmou ventos e ondas. Aumentai a nossa
fé para vencermos as tempestades da vida.
Por Cristo, nosso Senhor.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Ofertemos a Deus e à comunidade nos-
sos trabalhos e conquistas. Partilhar o que
temos é sinal da presença de Deus em nos-
sa vida.
Dá-nos um coração... nº 414.

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Queridos irmãos e irmãs: agradecidos,
elevemos nossos louvores ao Pai. Com bra-
ço forte Ele conduziu seu povo. Hoje con-
tinua acompanhando a Igreja peregrina com
a luz do seu Espírito.
Todos cantam: Por nós fez maravilhas,
louvemos o Senhor! (2x)
D. Agradecemos, ó Pai, pela criação. E pelo
que fizestes no meio de nós. Agradecemos
por Jesus, Vosso Filho e nosso irmão. Ele é
a imagem viva do Vosso amor e bondade.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Se-
nhor! (2x)
D. Enviai sobre nós, o Vosso Espírito. Dai
a esta terra nova face. Que haja paz em nos-
sas famílias. Cresça em nossa comunidade
a alegria de sermos Vossos filhos e filhas,
em Cristo Jesus.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Se-
nhor! (2x)
D. Pelo Evangelho, fazei que as Igrejas do
mundo inteiro caminhem na unidade. Sejam
elas sinais da presença do Cristo Ressusci-
tado. Tornai nossa comunidade um sinal
cada vez mais bonito da Vossa bondade.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Se-
nhor! (2x)
D. Lembrai-Vos, ó Pai, dos que morreram
na paz do Cristo. Recompensai-os pelo



bem que eles fizeram. Também pelo teste-
munho que deram do Vosso amor. A to-
dos acolhei na luz da Vossa infinita miseri-
córdia.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Se-
nhor! (2x)
D. Deus, criador do céu e da terra. Nos-
sos louvores e preces cheguem a Vós. Por
nosso Mediador, Jesus Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Se-
nhor! (2x)

13. PAI NOSSO
D. Que Jesus nos una como irmãos que se
amam. Que não nos deixe cair nas tenta-
ções. Rezemos como Ele nos ensinou:
Pai nosso...

14. PAZ
D. Vivenciamos o  Ano da Paz. Como filhos
e filhas do Deus da paz, saudai-vos com co-
munhão fraterna.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Bendito sejais, Senhor, pela Vossa
força. Ficai conosco na solidão de nos-
sa vida e nas lutas de cada dia.
Aumentai nossa confiança na palavra
do Vosso Filho. Ele é bendito pelos sé-
culos dos séculos. Amém.

16. AVISOS
D. Domingo que vem vamos contribuir
com o Óbolo de São Pedro. É uma oferta

Leituras para a Semana

2ª Gn 12, 1-9 / Sl 32(33) / Mt 7, 1-5
3ª Gn 13, 2.5-18 / Sl 14(15) / Mt 7, 6.12-14
4ª  Is 49, 1-6 / Sl 138(139) / At 13, 22-26 / Lc 1, 57-66.80
5ª Gn 16, 1-12.15-16 / Sl 105(106) / Mt 7, 21-29
6ª Gn 17, 1.9-10.15-22 / Sl 127(128) / Mt 8, 1-4
Sáb.: Gn 18, 1-15 / (Sl) Lc 1 / Mt 8, 5-17
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que os fiéis fazem ao Papa para obras de
caridade ao mais necessitados.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. Que Deus nos livre das adversidades e
derrame sobre nós suas bênçãos: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém
D. Ide em paz e que o Senhor nos acompa-
nhe!
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Todo dia eu encontro muita gente... n° 760


