
16º DOMINGO DO TEMPO COMUM

18 de julho de 2021 - Ano B - Verde

“Jesus viu uma numerosa multidão e teve 
compaixão.”  Mc 6,34

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Como rebanho, nos encontramos no redil de 
nosso Pastor para refazer nossas forças, ouvir sua Pa-
lavra e, na comunhão de sua aliança, nos deixarmos 
tomar de compaixão pela multidão faminta e sofrida 
ao nosso redor. O amor e a solicitude pelas “ovelhas 
sem pastor” são marcas de um Deus que nunca nos 
abandona. Aproximemo-nos deste Senhor, cantando: 08. ORAÇÃO DO DIA

Presid.: Ó Deus, sede generoso para com os vos-
sos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da 
vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e 
caridade, guardemos fielmente os vossos manda-
mentos. Por N.S.J.C. ...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: A proposta salvadora e libertadora de 
Deus para os homens, apresentada em Jesus, é 
agora continuada pelos discípulos. Um cristão é 
alguém que tem de sentir como seus os sofrimen-
tos do irmão.   

I LEITURA - Jr 23,1-6

09. LEITURA DO LIVRO DO PROFETA JERE-
MIAS - 1“Ai dos pastores que deixam perder-se e 
dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz 
o Senhor! 2Deste modo, isto diz o Senhor, Deus 
de Israel, aos pastores que apascentam o meu 
povo: Vós dispersastes o meu rebanho, e o afu-
gentastes e não cuidastes dele; eis que irei veri-
ficar isso entre vós e castigar a malícia de vos-
sas ações, diz o Senhor. 3E eu reunirei o resto de 
minhas ovelhas de todos os países para onde 
forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, 
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03. SAUDAÇÃO
04. ATO PENITENCIAL

Santa Missa Dominical

05. SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS
Solo: Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)
Solo: Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos.
TODOS: Cristo, piedade. Piedade de nós! 
Cristo, piedade. Piedade de nós! (Bis)
Solo: Senhor, que sois a vida que renova o mundo.
TODOS: Senhor, piedade. Piedade de nós! 
Senhor, piedade. Piedade de nos! (Bis)

07. GLÓRIA (Versão para o CANTO: 95º Enc.)

1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos 
seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados.

2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, ben-
dizemos, Damos glória ao vosso nome, vossos 
dons agradecemos.  

3. Senhor nosso, Jesus Cristo, Unigênito do Pai; 
Vós, de Deus cordeiro santo,nossas culpas perdoai.

4. Vós que estais junto do Pai, como nosso interces-
sor, Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. 

5. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, Com o Espírito Divino de Deus Pai,no 
esplendor. Amém! Amém!

02. CANTO INICIAL                       (98º encontro) 
1. Diversos ministérios, diversas pastorais, Diver-
sos pensamentos e sonhos, ideais. 
Ref.: E quando Deus convoca para a cele-
bração, rezamos na unidade, somos um só 
coração. (bis)
 2. Atentos à Igreja, ouvindo o Evangelho, a his-
tória na memória, o novo se faz belo.

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 Cris-
to, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém!

06. GLÓRIA  (Quando se reza, utiliza-se o seguinte)
Todos: 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 



II LEITURA - Ef 2,13-18
 
11. LEITURA DA CARTA  DE SÃO PAULO AOS 
EFÉSIOS - Irmãos: 13Agora, em Jesus Cristo, 
vós que outrora estáveis longe, vos tornas-
tes próximos, pelo sangue de Cristo. 14Ele, de 
fato, é a nossa paz: do que era dividido, ele 
fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o 
muro de separação: a inimizade. 15Ele aboliu 
a Lei com seus mandamentos e decretos. Ele 
quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar 
em si um só homem novo, estabelecendo a 
paz. 16Quis reconciliá-los com Deus, ambos 
em um só corpo, por meio da cruz; assim ele 
destruiu em si mesmo a inimizade. 17Ele veio 
anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a 
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13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS - Na-
quele tempo, 30os apóstolos reuniram-se com 
Jesus e contaram tudo o que haviam feito e 
ensinado. 31Ele lhes disse: “Vinde sozinhos 
para um lugar deserto, e descansai um pou-
co”. Havia, de fato, tanta gente chegando 
e saindo que não tinham tempo nem para 
comer. 32Então foram sozinhos, de barco, 
para um lugar deserto e afastado. 33Muitos 
os viram partir e reconheceram que eram 
eles. Saindo de todas as cidades, correram 
a pé, e chegaram lá antes deles. 34Ao desem-
barcar, Jesus viu uma numerosa multidão e 
teve compaixão, porque eram como ovelhas 
sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes 
muitas coisas. PALAVRA DA SALVAÇÃO.  

14. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

15. ORAÇÃO DOS FIÉIS
(Sejam omitidas durante a pandemia.)

LITURGIA EUCARÍSTICA

10. SALMO RESPONSORIAL              Sl 22(23) 
(Melodia: “Ó Senhor, nosso Deus...”)

Ref.: O Senhor é o pastor que me conduz: 
felicidade e todo bem hão de seguir-me!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. Para as 
águas repousantes me encaminha e restaura as 
minhas forças.
2. Ele me guia no caminho mais seguro, pela 
honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo 
vale tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais 
comigo com bastão e com cajado, eles me dão 
a segurança.
3. Preparais à minha frente uma mesa, bem à 
vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha 
cabeça; o meu cálice transborda.
4. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por 
toda a minha vida; e na casa do Senhor, habitarei 
pelos tempos infinitos.

12.  ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (bis) 
1. Minhas ovelhas escutam minha voz, minha voz 
elas estão a escutar. Eu conheço, então minhas 
ovelhas, que me seguem comigo a caminhar.

e elas se reproduzirão e multiplicarão. 4Susci-
tarei para elas novos pastores que as apascen-
tem; não sofrerão mais o medo e a angústia, ne-
nhuma delas se perderá, diz o Senhor. 5Eis que 
virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um 
descendente de Davi; reinará como rei e será 
sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. 
6Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá 
tranquilo; este é o nome que o chamarão: “Se-
nhor, nossa Justiça”. PALAVRA DO SENHOR.

paz aos que estavam próximos. 18É graças a 
ele que uns e outros, em um só Espírito, temos 
acesso junto ao Pai. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 6,30-34

16. CANTO DAS OFERENDAS (90 ºenc.)
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.
Ref.: Bendito seja o Senhor da Criação pelo 
vinho e pelo pão neste Santo Altar. Por nos-
sa 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) Ne-
les estão todo o clamor e a esperança de um 
mundo novo no projeto do bondoso Deus.



19. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III            (MR p. 482)
Presid.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama o vosso 
louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais 
vida e santidade a todas as coisas e não cessais de 
reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda 
parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
Todos: Santificai e reuni o vosso povo!

Presid.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo 
Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos 
para serem consagradas, a fim de que se tornem o 
Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Se-
nhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na noite em que ia ser entregue, 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. Do mes-
mo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, 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 REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que 
nos libertastes pela cruz e ressurreição.

Presid.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso 
Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa 
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em 
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.

Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Olhai com bondade a oferenda da vossa 
Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia 
convosco e concedei que, alimentando-nos com o 
Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos 
do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só 
corpo e um só espírito.
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só espírito!

Presid.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita 
para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: 
a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu esposo, 
os vossos Apóstolos e Mártires e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós  na vossa presença.
Todos: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

Presid.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que 
este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz 
e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na 
caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste 
mundo: o vosso servo o Papa Francisco, nosso bis-
po Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Atendei as preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de 
misericórdia, todos os vossos Filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
Todos: Lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos!
Presid.: Acolhei com bondade no vosso reino os 
nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e 
todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a 
eles, esperamos também nós saciarmos eternamen-
te da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
Todos: A todos saciai com vossa glória!
Presid.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. 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.
Todos: Amém!
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 20.  Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa miseri-
córdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Todos: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: “Eu vos deixo a paz, eu vos dou 
a minha paz”. Não olheis os nossos pecados, 
mas a fé que anima vossa Igreja, dai-lhe, se-
gundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

RITOS DA COMUNHÃO

17. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e 
perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da Antiga 
Aliança, santificai, como o de Abel, o nosso sacrifí-
cio, para que os dons que cada um trouxe em vossa 
honra possam servir para a salvação de todos. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

18. PREFÁCIO DO TEMPO COMUM, IV (MR p. 431)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo o 
lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-podero-
so, por Cristo, Senhor nosso. Nascendo na condição 
humana, renovou inteiramente a humanidade. Sofren-
do a paixão, apagou nossos pecados. Ressurgindo, 
glorioso, da morte, trouxe-nos a vida eterna. Subindo, 
triunfante, ao céu, abriu-nos as portas da eternidade. 
E, enquanto esperamos a plenitude de vosso Reino, 
com os anjos e com todos os santos, nós vos acla-
mamos, cantando (dizendo) a uma só voz:  Santo...



23. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: Ó Deus, permanecei junto ao povo que 
iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para 
que, despojando-nos do velho homem, passemos 
a uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. 

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:

2ª Vd - Ex 14,5-18; Ex 15,1-2.3-4.5-6; Mt 12,38-42.

3ª Vd - Ex 14,21-15,1; Ex 15,8-9.10; Mt 12,46-50.

4ª Vd - Ex 16,1-5.9-15; Sl 77; Mt 13, 1-9.

5ª Br - Ct 3,1-4a; Sl 62; Jo 20, 1-2.11-18

6ª Vd -  Ex 20, 1-17; Sl18; Mt 1,18-23.

Sb -  Ex 24,3-8; Sl 49; Mt 13,24-30.
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RITOS FINAIS
(Exortações Finais e Bênção)

21. CANTO DE COMUNHÃO I       (92º enc.)

1. Ouvindo a voz do pastor eu vou, eu vou 
feliz. Seguindo o caminho do bom pastor serei 
feliz. Prá campos bem vastos e verdejantes, 
vai nos levar. E águas bem claras não vistas 
antes, nos indicar.

Ref.: Ele é Jesus, Ele é o bom pastor Ele 
é o caminho, é o amor porta e segurança, 
luz na escuridão vida no amor nos deu de 
herança

2. Eu sei que lá fora a escuridão é bem cruel. 
Mas sei que a porta está bem cuidada, por 
Deus fiel. A ovelha querida se distanciou, Ele 
a buscou. A festa foi grande entre todos nós, 
que o céu cantou.

3. Eu tenho certeza da voz que vem do bom 
pastor. E quando me chama diz o meu nome, 
com muito amor. Então sua vida na cruz nos 
deu, foi grande a dor. Prá sermos unidos num 
só rebanho e só Ele o pastor.

  24. CANTO FINAL
1. Como o Pai me enviou, assim também vos 
envio. Tendes minha autoridade e também a 
de meu Pai. Lembrar-vos-eis o que Eu disse, 
do que de mim escutastes. Todos esperam 
ouvir a mensagem que vai em vós. 
Ref.: Ide por todo este mundo, ide, pregai 
o Evangelho! Há muita gente que espera 
ouvir o que vos disse o Senhor. Ide, ensi-
nai às nações tudo o que ouvistes de mim. 
Sempre convosco eu estarei, todos os dias 
sem fim! 
2. Vede quão grande é a messe, quão poucos 
os operários. Outros colaboradores ao Pai 
deveis suplicar. Como o trigo se perde quando 
não é recolhido, Assim se dá com o rebanho 
na ausência de seu pastor.
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22. CANTO DE COMUNHÃO II

1. Tua mesa, Senhor, tem lugares sobrando 
porque muitos irmãos não puderam chegar. É 
preciso mais gente que vá proclamando que só 
Tú és o pão que nos pode salvar.

Ref.: Quem está nesta mesa, quem já tem 
seu lugar, Compreenda a grandeza do teu 
reino anunciar. 

2. Multiplicas o pão que sustenta e sacia, para 
ser alimento de libertação. É preciso mais gen-
te que sinta a alegria de fazer a partilha com os 
outros irmãos. 

3. Tu vieste salvar o que estava perdido e por 
esta missão deste a vida na cruz. É preciso 
mais gente que viva o sentido do projeto cris-
tão, de no mundo ser luz.


