
Nº 2.487 (Ano B/Verde)   10º Domingo do Tempo Comum    06 de junho de 2021

ANO VOCACIONAL DIOCESANO / ANO DE SÃO JOSÉ

FAZER A VONTADE DE DEUS.

- Cantar o refrão para ambientação e acendimento das
velas: "O nosso olhar se dirige a Jesus..." nº 41.

01. ACOLHIDA
C. Neste domingo de festa, irmãos e irmãs, nos
reunimos para agradecer a Deus pela vida que Ele
nos concede. Vamos, na escuta atenta da Palavra
de Deus, descobrindo seus planos de amor e nos
colocar à sua disposição com gratidão. Cantemos.

02. CANTO
Eis que venho, ó Pai... nº 93

03. SAUDAÇÃO
D. A Trindade de amor nos reúne: Em nome do

Pai e do Filho e do Espírito 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 reuniu no
amor de Cristo.

04. MOTIVAÇÃO
C. Estamos retomando, irmãos e irmãs, o Tempo
Comum da liturgia. A cada domingo somos convi-
dados a fazer a experiência de intimidade com o
Senhor, como os primeiros discípulos. A palavra
de Jesus é sempre viva. Ela ilumina nossa consci-
ência e nos pede uma adesão, cada vez mais firme
e concreta, à proposta do Reino de Deus. Ao fa-
zermos o caminho com Jesus, vamos nos configu-
rando à sua vontade, e podemos ser chamados seus
irmãos e irmãs. Essa é a nossa dignidade e alegria!

05. DEUS NOS PERDOA
D. O pecado é uma triste marca que trazemos no
coração mas, como um Pai amoroso, Deus nos per-
doa sempre! Arrependidos e confiantes, cantemos.
Perdão, Senhor, perdão por não.. n° 1.150
D. Deus de ternura e bondade, tenha piedade de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à
vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...
D. Cristo, tende piedade de nós. T. Cristo,...
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor,...

06. HINO DE LOUVOR
D. Na alegria de filhos e filhas amados de Deus,
entoemos nosso louvor ao Senhor.
Glória a Deus nas alturas, e paz... nº 254

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.



D. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao
nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração,
pensar o que é certo e realizá-lo com vossa
ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
- Enquanto se lê, duas pessoas se aproximam com velas e
se colocam perto da Mesa da Palavra.
C. Abramos nossos ouvidos e coração para escu-
tarmos a Palavra de Deus. Em atenção a Ela, nos
colocamos à disposição do Senhor.

PRIMEIRA LEITURA: Gn 3,9-15

L.1 Leitura do Livro do Gênesis.

SALMO RESPONSORIAL: 129(130)
Refrão: No Senhor, toda graça e redenção!

SEGUNDA LEITURA: 2Cor 4,13-18–5,1

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

EVANGELHO: Mc 3,20-35

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Vai e anuncia a toda gente... n° 333

Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Continuamos nosso caminho de discípulos missi-
onários em torno de Jesus. A cada domingo deste
Tempo Comum vamos acompanhando as palavras
e gestos do Mestre Divino, que nos revelam a sa-
bedoria do Reino de Deus.
- O episódio do evangelho de hoje apresenta dois
pontos fundamentais nesse itinerário de formação.
É preciso discernir, antes de tudo o que significa o
movimento que Jesus realiza e qual a implicação
dele em nossa vida. Primeiro, toda ação de Jesus é
manifestação do cuidado do próprio Deus em fa-
vor do seu povo. Seus gestos, sinais e milagres evi-
denciam a presença bondosa do Senhor ao lado
dos seus filhos e filhas, especialmente dos mais fra-
cos e vulneráveis. Toda a vida pública de Jesus é
um ministério de misericórdia em favor da humani-
dade. Porém, nem todos são capazes de compre-
ender. Por isso acusam Jesus de "estar fora de si"
ou "estar possuído por um demônio".

- Ao inverter a lógica de dominação por uma opor-
tunidade de misericórdia, a presença de Jesus se
torna desconcertante para a sociedade de então.
Ao curar as doenças do povo, perdoar os peca-
dos, e anunciar o evangelho da salvação, Jesus re-
aliza uma obra de alcance muito maior: devolve a
cada pessoa sua dignidade e revela sua vocação
de filho querido do Pai do Céu! Deus não é um juiz
castigador, mas um pai justo e misericordioso. Acei-
tar esse novo jeito de Deus é difícil para quem tem
a mente fechada e cega em seus preconceitos. Che-
ga-se ao cúmulo da não-aceitação e incompreensão
por parte da própria família! Por isso é importante
um sadio discernimento para compreender a ação
de Deus que está em curso no ministério de Jesus.
Não reconhecer essa força divina, atribuindo-a ao
mal e ao demônio, é "blasfemar contra o Espírito
Santo". Essa insensibilidade à ação de Deus é con-
siderada por Jesus como um grave pecado, pois
representa um fechamento do coração para o amor.
Quem não ama, não compreende a Deus, e não é
capaz de viver na liberdade da graça e do dom.
- E nesta direção se estabelece o segundo ponto: o
amor é o critério da pertença a Deus. Antes de
qualquer coisa, os discípulos devem entrar na es-
cola do amor desinteressado e gratuito, que tem
como modelo o próprio Jesus. Quem ama cumpre
a vontade de Deus. Assim, o Mestre rompe com
uma religião exterior e legalista, apresentando um
novo critério, interior e efetivo: "quem faz a vonta-
de de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha
mãe". Fazer a vontade de Deus é o desafio, o ca-
minho e a meta da vida cristã!
- Embora todos carreguemos a marca do pecado,
como recorda a primeira leitura de hoje, Deus se
coloca sempre ao nosso lado, e nos convida a rom-
per as limitações em direção ao amor pleno. No
coração do drama do mal e do pecado existe a
promessa de salvação e libertação. É na cruz de
Jesus, a nova árvore da vida, que encontramos o
remédio para o pecado e a morte. A cada Eucaris-
tia renovamos, em ação de graças, esse dom ma-
ravilhoso do amor de Deus por nós!
- Dessa forma, devemos fixar o nosso olhar em
Jesus e no grande projeto de Deus que se realizada
pouco a pouco na história. São Paulo, na segunda
leitura de hoje, nos encoraja a perseverar no cami-
nho de uma renovação interior que, em atenção à
Palavra e à vontade de Deus, vai nos transfiguran-
do para correspondermos com maior generosida-
de, à sua proposta. Passo a passo vamos assimi-
lando a vida de Deus em nós!



10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Como sinal de adesão à Palavra que ouvimos,
vamos professar a nossa fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentamos ao Senhor as necessidades de
nossa comunidade e de toda a Igreja. A cada pedi-
do rezemos: Deus de ternura, escutai a nossa
prece.
L.1 Para que a escuta atenta da Palavra nos torne
disponíveis a realizar a vontade de Deus. Rezemos
ao Senhor.
L.2 Para que os pastores da Igreja tenham sabe-
doria para conduzir o povo de Deus nas estradas
da fé e do amor. Rezemos ao Senhor.
L.1 Para que os casais cresçam no compromisso
de fidelidade recíproca em todas as fases da vida.
Rezemos ao Senhor.
L.2 Para que os jovens se coloquem a serviço do
Reino com especial empenho, dedicação e
protagonismo. Rezemos ao Senhor.
L.1 Para que a celebração popular e religiosa das
festas juninas desperte em nós a alegria da perten-
ça a Deus e à Igreja. Rezemos ao Senhor.
L.2 Para que o povo das paróquias de Vinhático e
Ponto Belo busque reproduzir em sua vida o amor
dos Corações de Jesus e de Maria. Rezemos ao
Senhor.
D. Acolhei com carinho, Pai Santo, a oração da
vossa Igreja. Ensinai-nos cada dia a crescer no amor
e na prática da vossa vontade. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Dízimo e as ofertas que vamos apresentar ao
final desta celebração sejam um sinal concreto de
nossa responsabilidade de irmãos com as necessi-
dades de toda a Igreja. Cantemos.
Nossa vida de comunidade... nº 444

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós.
D. Nós vos damos graças, Senhor, Pai Santo, fon-
te da verdade e vida, por este Domingo em que
celebramos a vida nova em Cristo. Igualmente vos
louvamos pelos bispos, padres, diáconos, religio-
sos e leigos que testemunham a fé em meio aos
desafios cotidianos.
T. Glória a ti, Senhor! Toda graça e louvor!
C. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Ele se colocou

ao lado dos perseguidos e marginalizados. Curou
os doentes, ressuscitou os mortos, expulsou o mal
e deu pão aos famintos. Ele nos ensina e inspira a
vivermos a mesma missão.
T. Glória a ti, Senhor! Toda graça e louvor!
D. Damo-vos graças, pela Boa Notícia que che-
gou até nós. Boa Nova de vida e salvação! O Evan-
gelho nos aponta o caminho da renúncia, da cruz,
do serviço e do compromisso com o Reino. Por
ele muitos irmãos e irmãs deram suas vidas como
verdadeiras testemunhas.
T. Glória a ti, Senhor! Toda graça e louvor!
C. Damo-vos graças, Deus da vida, pelas inciativas
missionárias. Elas fazem sua Palavra conhecida e
testemunhada. Da mesma forma vos louvamos pe-
las famílias que nutrem a fé a esperança pela leitura
e meditação de vossa Palavra. Também, vos lou-
vamos Senhor pelos os cristãos das diferentes Igre-
jas que buscam viver o diálogo como compromis-
so de amor.
T. Glória a ti, Senhor! Toda graça e louvor!
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que cantemos
sempre vossa bondade e misericórdia. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. No desejo de vivermos os mesmos sentimentos
do Coração de Jesus, rezemos juntos, como Ele
nos ensinou: Pai-nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
-  O Ministro da Eucaristia aproxima-se da âmbula so-
bre o altar. Apresenta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Felizes os convidados para a Ceia do Se-
nhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
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Leituras para a Semana

2ª 2Cor 1,1-7 / Sl 33(34) / Mt 5,1-12
3ª 2Cor 1,18-22 / Sl 118(119) / Mt 5,13-16
4ª 2Cor 3,4-11 / Sl 98(99) / Mt 5,17-19
5ª 2Cor 3,15–4,1.3-6 / Sl 84(85) / Mt 5,20-26
6ª Os 11,1.3-4.8c-9 / Is 12,2-6 / Ef 3,8-12.14-19 /

Jo 19,31-37 (Sagrado Coração de Jesus)
Sáb.: Is 61,9-11 / Cânt.: 1Sm 2,1-7 / Lc 2,41-51

(Imaculado Coração de Maria)

Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Ao encontro de Jesus... nº 574

17. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que curais nossos males, agi em
nós por vossa graça, libertando-nos das más
inclinações e orientando para o bem toda a
nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. AVISOS
- 11/06 - Sagrado Coração de Jesus.
- 12/06 - Imaculado Coração de Maria.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo.
T. Amém.
D. Vivendo a fé, a esperança e a caridade, ide em
paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida):
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

20. CANTO
Da minha fé... nº 709

CONSAGRAÇÃO AO IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA

- Antes de iniciar, pedir a graça que necessita.
Ó Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa

Mãe, agraciada do Pai, plena de beleza e virtudes.
Confiante em vossa maternal bondade e cheio do
desejo de crescer como discípulo de Cristo Se-
nhor, venho ofertar-me inteiramente ao vosso
Imaculado Coração, fonte inesgotável do mais puro
amor.

Consagro-vos, ó Senhora, todo meu enten-
dimento, todo meu coração, toda minha vida, mi-
nha saúde, família, amigos e emprego. Dissipai,
Senhora, por vossa Imaculada Conceição, toda
maldade, egoísmo, fechamento do meu coração,
para que sempre vos ofereça o amor que mereceis.

Concedei-me, Virgem prudentíssima, a Gra-
ça de que necessito para que jamais, vítima de mi-
nhas fraquezas, seja afastado da presença de Jesus
Cristo, vosso amado Filho. A quem por vossas pre-
ces e méritos me confio. Acolhei-me e defendei-
me, doce e amável coração, agora e na hora da
morte. Amém.
D. Imaculado Coração de Maria.
Todos: Sede o nosso refúgio. Amém.

60 anos do Santuário do Imaculado
Coração de Maria em Vinhático

COMO CHEGAR: Rua Presidente Kennedy, s/n°,
CEP 29.894-000, Vinhático-ES. Fone: (27) 3754-1129.
ENDEREÇOS:

www.facebook.com/santuariodevinhatico
www.instagram.com/santuariodevinhatico
www.diocesesesaomateus.org.br/santuario

App Santuário de Vinhático:
h t tps: / /pla y.googl e.com/ store/a pps/

details?id=app.parresia.android5e8cb8f18363c


