
12º DOMINGO DO TEMPO COMUM

20 de junho de 2021 - Ano B - Verde

"Porque sois tão medrosos? Ainda não 
tendes fé?" Mc 4,40

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: O Senhor permanece junto aos discí-
pulos ao longo da caminhada: quando as circuns-
tâncias parecem desfavoráveis à missão, é Jesus 
que torna possível o anúncio e a propagação do 
Reino. Supliquemos que, frente aos desafios, Ele 
liberte-nos do medo e nos torne capazes de aco-
lher fielmente sua divina vontade. Celebremos:

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Senhor, nosso Deus, dai-nos por toda a 
vida a graça de vos amar e temer, pois nunca ces-
sais de conduzir os que firmais no vosso amor.  Por 
N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Deus é Senhor da criação, tudo acontece 
segundo seu projeto. Cabe a humanidade discernir 
a ação de Deus na história.

I LEITURA - Jó 38,1.8-11

08. LEITURA DO LIVRO DE JÓ. 1O Senhor 
respondeu a Jó, do meio da tempestade e 
disse: 8“quem fechou o mar com portas, 
quando ele jorrou com ímpeto do seio 
materno, 9quando eu lhe dava nuvens 
por vestes e névoas espessas por faixas; 
10quando marquei seus limites e coloquei 
portas e trancas, 11e disse: até aqui chega-
rás, e não além; aqui cessa a arrogância 
de tuas ondas?” PALAVRA DO SENHOR.
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Santa Missa Dominical

03.  SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04.  ATO PENITENCIAL 

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

Todos: Amém.

02. CANTO INICIAL                       (95º encontro)

1. Às tuas portas, Senhor, nossos pés já se de-
tém, para entrar com fervor na feliz Jerusalém! 
Tua casa é nossa casa; nós somos o teu povo: 
cantando um canto novo, Teu nome santo vimos 
proclamar!

Ref.: Alegres entramos pra juntos louvar-te, Se-
nhor! Felizes cantamos: É eterno e fiel teu amor!
2. Povo de Deus, és feliz, porque Ele te esco-
lheu, para contigo habitar e fazer-te povo seu! 
Na terra peregrino, destino é o Monte Santo... 
Aclama com teu canto o Deus bendito que hoje 
vem a ti!

3. Narram tua glória, Senhor, toda a terra, o mar 
e os céus...mas quem sustenta o louvor é a voz 
dos filhos teus. Correr ao teu encontro: eis nossa 
alegria! És fonte que sacia a nossa fome e sede 
de amor!

Presid.: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todos: Porque somos pecadores.

Presid.: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

06. GLÓRIA                                             (96ºenc.)

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 louva-
mos, 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!

05. SENHOR TENDE PIEDADE
1. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)
2. Jesus Cristo, tende piedade de nós! (bis)
3. Senhor, Senhor, tende piedade de nós! (bis)



09. SALMO RESPONSORIAL           Sl 106
      (Melodia: “Cheia de graça”)

Ref.: Dai graças ao Senhor, por que Ele é 
bom, porque eterna é a sua misericórdia.
1. Os que sulcam o alto-mar com seus na-
vios, para ir comerciar nas grandes águas, 
testemunharam os prodígios do Senhor e as 
suas maravilhas no alto-mar.

2. Ele ordenou e levantou-se o furacão, ar-
remessando grandes ondas para o alto; aos 
céus subiam e desciam aos abismos, seus 
corações desfaleciam de pavor.

3. Mas gritaram ao Senhor na aflição e ele 
os libertou daquela angústia. Transformou 
a tempestade em bonança, e as ondas do 
oceano se calaram.

4. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao 
porto desejado os conduziu. Agradeçam ao 
Senhor por seu amor e por suas maravilhas 
entre os homens.

II LEITURA - 2Cr 5,14-17

10. LEITURA DA SEGUNDA CARTA DE SÃO 
PAULO AOS CORÍNTIOS. Irmãos: 14o amor 
de Cristo nos pressiona, pois julgamos 
que um só morreu por todos, e que, logo, 
todos morreram. 15De fato, Cristo morreu 
por todos, para que os vivos não vivam 
mais para si mesmos, mas para aquele que 
por eles morreu e ressuscitou. 16Assim, 
doravante, não conhecemos ninguém con-
forme a natureza humana. E, se uma vez 
conhecemos Cristo segundo a carne, agora 
já não o conhecemos assim. 17Portanto, 
se alguém está em Cristo, é uma Criatura 
nova. O mundo velho desapareceu. Tudo 
agora é novo. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mc 4,35-41

11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (98 enc.)
Ref.: Aleluia, aleluia! Aleluia (bis) 
1. Um grande profeta surgiu, surgiu e entre 
nós se mostrou, é Deus que seu povo visita, 
seu povo meu Deus visitou.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO 
DE JESUS CRISTO SEGUNDO MARCOS. 
35Naquele dia ao cair da tarde, Jesus disse 
aos seus discípulos: "vamos para a outra 
margem!" 36Eles despediram a multidão e 
levaram Jesus consigo, assim como es-
tava, na barca. Havia ainda outras barcas 
com Ele. 37Começou a soprar uma ventania 
muito forte e as ondas se lançavam dentro 
da barca, de modo que a barca já começava 
a se encher. 38Jesus estava na parte de trás, 
dormindo sobre um travesseiro. Os discípu-
los o acordaram e disseram: "mestre, esta-
mos perecendo e tu não te importas?" 39Ele 
se levantou e ordenou ao vento e ao mar: 
"Silêncio! Cala-te!" O vento cessou e houve 
uma grande calmaria. 40Então Jesus pergun-
tou aos discípulos: "Porque sois tão medro-
sos? Ainda não tendes fé?" 41Eles sentiram 
um grande medo e diziam uns aos outros: 
"Quem é este, a quem até o vento e o mar 
obedecem?" PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA - PROFISSÃO DE FÉ

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

(Sejam omitidas durante a pandemia.)

15. CANTO DAS OFERENDAS
1. Que maravilha, Senhor, estar aqui! Sentir-
-se Igreja reunida a celebrar. Apresentando 
os frutos do caminho, no pão e vinho, ofertas 
deste altar.

Ref.: Bendito sejais por todos os dons! 
Bendito sejais pelo vinho e pelo pão! : 
Bendito, bendito, bendito seja Deus para 
sempre. (Bis)
2. Que grande bênção servir nesta missão, 
missão de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-
-se Igreja, formar comunidade, ser solidário, 
tornar-se um povo irmão.

3. Que graça imensa viver a mesma fé; ter 
esperança de um mundo bem melhor; na ca-
ridade sentir-se familiares, lutando juntos em 
nome do Senhor.



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 san-
tos: 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 e nosso 
bispo Carlos José, com os bispos do mundo inteiro, 
o clero e todo o povo que conquistastes.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
Presid.: Atendei às 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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18. 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 X o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor 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 discí-
pulos, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO 
É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo 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. FAZEI 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 

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-
nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericór-
dia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos 
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, segundo o vosso dese-
jo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai 
e o Espírito Santo.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

RITOS DA COMUNHÃO

16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, este sacrifício de re-
conciliação e louvor, e fazei que, purificados 
por ele, possamos oferecer-vos um coração que 
vos agrade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. PREFÁCIO COMUM III                      (MR. 430) 
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-pode-
roso. Nós reconhecemos ser digno da vossa imensa 
glória vir em socorro de todos os mortais com a vos-
sa divindade. E servir-vos de nossa condição mortal 
para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da 
salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos 
celebram vossa grandeza, os santos proclamam vos-
sa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos 
a seus louvores, cantando (dizendo) a uma só voz…



22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Renovados pelo Corpo e Sangue do vosso 
Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos re-
ceber um dia, resgatados para sempre, a salvação 
que devotamente estamos celebrando. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.
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21. CANTO DE COMUNHÃO II     (95º enc.)
Ref.: Provai e vede, provai e vede/ Quão 
suave é Senhor Deus, quão suave é o 
Senhor Deus.
1. Bendirei o Senhor Deus para sempre na 
minha boca seu louvor não vai cessar, vinde 
comigo, com alegria, engrandecer o Senhor 
Deus e o exaltar.
2. É feliz quem em Deus busca refúgio, na 
sua vida nada lhe pode faltar. Vinde comigo, 
vinde ouvir-me, dos meus temores o Senhor 
me fez livrar.
3. O Senhor volta seus olhos para o justo, 
que faz o bem, que não engana e busca a 
paz e Ele atende os seus clamores, reco-
nhecendo todo o bem que o justo faz.

24. CANTO FINAL                         
Ref.: Agora é tempo de ser Igreja, cami-
nhar juntos, participar. (BIS) 
1. Somos povo escolhido/ E na fronte as-
sinalados/ Com o nome do Senhor/ Que 
caminha ao nosso lado.
2. Somos povo em missão. Já é tempo de 
partir. É o Senhor que nos envia, em seu 
nome a servir.
3. Somos povo esperança.  Vamos juntos 
planejar: Ser Igreja a serviço e a fé Teste-
munhar.
4. Somos povo a caminho construindo em 
mutirão nova terra, novo reino de fraterna 
comunhão.

20. CANTO DE COMUNHÃO I 
1. É bom estarmos juntos à mesa do Senhor 
E, unidos na alegria, partir o pão do amor. 
Ref.: Na vida caminha quem come deste 
pão. Não anda sozinho, quem vive em 
comunhão. 
2. Embora sendo muitos, é um só o nosso 
Deus. Com ele vamos juntos, seguindo os 
passos seus. 
3. Formamos a Igreja, o Corpo do Senhor, 
que em nós o mundo veja a luz do seu amor. 
4. Foi Deus quem deu outrora ao povo o pão do 
céu, porém, nos dá agora o próprio Filho seu.
5. Será bem mais profundo o encontro, a 
comunhão, se formos para o mundo sinal de 
salvação. 
6. A nossa Eucaristia ajude a sustentar quem 
quer, no dia a dia, o amor testemunhar.
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23. BENÇÃO SOLENE                               MR. 525
Presid.: Deus vos abençõe e vos guarde. Amém.
Presid.: Ele vos mostre a sua face e vos seja fa-
vorável. Amém.
Presid.: Volva para vós o seu olhar e vos dê a paz. 
Amém.
Presid.: Abençõe-vos Deus todo poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo. Amém.


